Nutriție de precizie
pentru rezultate optime

www.icl-sf.com/ro

ICL Specialty Fertilizers
se concentrează pe calitate
ICL este mândră de intregritatea și valoarea produselor din portofoliul său și de suportul tehnic dedicat pe
care-l oferă. Departamentul de Agricultură din cadrul grupului ICL se concentrează pe obținerea de culturi de
înaltă calitate atât în câmp deschis cât și în sere și solarii, cum ar fi: pomii fructiferi, legumele, culturile agricole
ca rapița, grâul, porumbul, floarea-soarelui, cartofii etc. Deși avem o vedere de amsamblu în ceea ce privește
agricultura specializată, ne-am concentrat atenția pe un factor esențial: calitate.

ICL definește calitatea prin
câteva aspecte cheie:
1. Inovație – ICL este recunoscută ca fiind standardul pentru performanță și
produse inovative. Când vorbim despre inovație ne referim la tehnologiile
de peliculare și eliberare controlată a nutrienților, la condiționarea
îngrășămintelor hidrosolubile și la îngrășămintele lichide.
2. Cele mai bune materii prime – Ceea ce oferi este ceea ce primești! ICL
folosește cele mai bune materii prime pentru a putea oferi consistență
produselor sale și pentru a asigura o creștere optimă a plantelor.
3. Fiabilitate – metodele de producție folosite de ICL sunt verificate și aprobate
de numeroase certificări ISO.
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Secțiunea 1

Soluții inovatoare
pentru orice cultură

Soluții inovatoare pentru orice cultură

Scanați codul QR
pentru a vizualiza
videoclipul despre
Nutriția Plantelor.
http://www.icl-sf.info/zwk2pj

Soluții inovatoare

FERTILIZARE FOLIARĂ

FERTIRIGARE

ELIBERARE CONTROLATĂ

Nutriția optimă a plantelor
Optimizarea și modificarea nivelului nutrițional al

Produsele au scopul de a optimiza nutriția culturilor

plantelor necesită produse corespunzătoare. ICL a

dumneavoastră. De la tehnologia exclusivă cu

dezvoltat îngrășăminte specializate care corespund

eliberare controlată la fertilizarea prin picurare

tehnicii dumneavoastră de aplicare: foliară, prin

cu produse de bună calitate și fertilizarea foliară

picurare sau prin aplicare pe sol. Gama de produse

eficientă și rapidă, ICL deține soluția de fertilizare

pentru agricultură este împărțită pe baza acestor

ce poate fi adaptată sistemului dumneavostră de

tehnici.

producție.

Alegeți varianta pentru productivitate maximă
Mulți factori influențează producția și calitatea iar

Nutrienții corecți folosiți ca parte a unui program

nutriția este o parte a acestora. De fapt, fertilizarea

de fertilizare sunt esențiali pentru ”direcționarea”

reprezintă un mic procent din costul total al producției

producției și a calității culturilor dumneavoastră către

dar are un efect major. Dacă luăm în considerare

productivitate maximă. Cu ajutorul produselor și

faptul că mineralele și nutrienții folosiți reprezintă

recomandărilor primite de la ICL, investiți într-o cultură

doar 4% din greutatea totală a plantei, atunci

profitabilă atât din punct de vedere financiar cât și

cantitatea cu care contribuie este imensă.

personal.
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Tehnologii ICL Specialty Fertilizer
Creșterea cererii de alimente la nivel global și reducerea suprafețelor agricole disponibile
înseamnă că fermierii caută constant metode de optimizare a producției. În același timp, o
formă sustenabilă de cultivare a pământului devine din ce în ce mai crucială. ICL Specialty
Fertilizers asigură soluții unice și eficiente, metode de aplicare și recomandări agronomice
pentru creșterea producției și a calității. ICL investește anual în inovarea îngrășămintelor,
permițându-le fermierilor să își optimizeze operațiunile.

Agroleaf Power

Technology

Gama de produse

✔

✔

Agroleaf Special
Nutrivant

Tehnologii de peliculare
Release
Technology

Tehnologii în
fertirigare

Tehnologii foliare

✔
✔

Agrolution pHLow

✔

Solinure FX

✔

Select

✔

Agroblen
Agromaster
Micromax
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✔
✔

✔

✔

✔

✔

Tehnologii

ICL vă poate oferi recomandările
agronomice și suportul tehnic pe care-l
așteptați de la o companie lider la nivel
mondial.
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2.1

ICL – Lider în tehnologiile de fertilizare

TEHNOLOGII FOLIARE

Tehnologia M-77
Fertilizarea foliară este o soluție excelentă atunci când sistemul radicular al plantei
nu funcționează în mod optim sau când nutriția prin sol nu este corespunzătoare.
Această metodă de fertilizare este ideală când absorbția nutrienților prin rădăcini
este perturbată de factori, precum solurile prea reci sau calde, pH-ul ridicat al
solului, concurența mare a buruienilor sau infestarea cu nematozi. De asemenea,
îngrășămintele foliare sunt perfecte pentru a fi utilizate ca metodă de prevenire
pentru evitarea și reducerea situațiilor de stres.
M77 este un pachet exclusiv de compuși

Un stimulent suplimentar patentat pentru

care au scopuri bine definite. Acest pachet

plante duce nutriția plantelor cu un pas

include ingrediente care îmbunătățesc

mai departe. Toate aceste ingrediente au

aplicarea soluției de stropit, absorbția ei

drept rezultat culturi mai sănătoase și mai

rapidă și eficacitatea nutrienților pe care-i

productive.

conține, în organele și țesuturile plantei.

Formula M-77 conține
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1

Compuși care prelungesc eficacitatea microelementelor chelate asigurate
prin stropire foliară

2

Vitamine care îmbunătățesc activitatea metabolică a țesuturilor

3

Elemente funcționale care îmbunătățesc utilizarea nutrienților

4

Compuși care reduc stresul și care cresc rezistența plantei la stresurile
abiotice, menținând astfel capacitatea de producție

Tehnologia DPI – Dublă Putere de Impact
Complexul cu tehnologia ICL - Dublă Putere de Impact (DPI) asigură un stimulent suplimentar
care creează reacții fotosintetice foarte eficiente – procesul prin care plantele folosesc lumina
ca sursă de energie pentru a crea glucoză din dioxid de carbon și apă. Acest lucru are loc prin
intensificarea proceselor de transpirație și a nivelurilor de clorofilă.
Având origine naturală, biostimulatorul DPI s-a

îmbunătățirile aduse disponibilității nutrienților

dovedit a îmbunătăți nivelul de transpirație,

în plantă – în special azotul și fosforul. În plus,

ducând la cantități mai mari de asimilare a

DPI îmbunătățește disponibilitatea tuturor

CO2. De asemenea, complexul DPI ajută la

nutrienților aplicați. Cercetări independente au

creșterea nivelului de clorofilă al frunzelor tratate

demonstrat acest lucru, dovedind disponibilitatea

precum și greutatea și dimensiunea acestora.

nutrienților cu până la 200 ore (10 zile) mai mult

Prin aplicarea complexului DPI, s-au dovedit și

în comparație cu alte îngrășăminte.

Tehnologii

Tehnologia Fertivant
Fertivant are la bază tehnologia pe bază de adjuvanți ce reușesc să pătrundă mai rapid
prin cuticula frunzei. Permite o bună penetrare a soluției foliare cu toate ingredientele
dizolvate. Prin urmare, tehnologia Fertivant asigură o absorbție eficientă a tuturor
mineralelor și biostimulatorilor aplicați foliar.
Tehnologia Fertivant crește semnificativ

elementelor nutritive care durează până la patru

eficacitatea îngrășămintelor aplicate foliar,

săptămâni de la pulverizarea actuală. O numim

îmbunătățește producția, calitatea și, prin urmare,

LLP (Long Lasting Performance) - Performanță

veniturile cultivatorilor. Eficacitatea ridicată

de Lungă Durată. Este inutil să menționăm faptul

se referă și la reducerea volumului de stropit,

că Tehnologia Fertivant are la bază compuși

care, la rândul ei, duce la o reducere marcantă

fără cloruri și, prin urmare, se poate aplica pe

a costurilor cultivatorului. În plus, Tehnologia

toate tipurile de culturi. Îngrășămintele foliare

Fertivant, prin dispersia fină și efectul de lipire pe

conținând tehnologia Fertivant pot fi incluse în

suprafața foliară, asigură o eliberare continuă a

toate recomandările de fertilizare foliară.

Tehnologia X3-Active
X3-Active este un biostimulator specific, atent
selecționat, care a fost creat pentru a facilita absorbția
microelementelor în frunzele plantei și pentru a
optimiza disponibilitatea lor unei mari varietăți de
culturi. X3-Active se folosește în diferite produse cu
microelemente din portofoliul ICL.

Stimulatorul de creștere a plantelor X3 asigură:
zz O creștere mai bună a plantelor
zz O calitate mai bună a plantelor
zz Plante mai viguroase
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ICL – Lider în tehnologiile de fertilizare

TEHNOLOGII DE FERTIRIGARE

Tehnologia PeKacid

Technology

2.2

PeKacid este un acid fosforic unic, patentat, sub formă solidă, mono-cristalin, solubil
în apă. Nu conține azot și nici sodiu sau clor.
Combină avantajele și eficiența acidului

Datorită efectului său acidifiant, PeKacid

fosforic cu ușurința și siguranța

are o acțiune ce previne blocarea

unui îngrășământ cristalin solid.

sistemelor de picurare și îmbunătățește

Utilizarea PeKacid înlocuiește aplicarea

asimilarea nutrienților. ICL Specialty

convențională a acidului fosforic „clasic”, și

Fertilizers folosește tehnologia PeKacid

are drept rezultat un proces de fertilizare

în multe formule de îngrășăminte

mai ușor, mai sigur și mai eficient.

hidrosolubile.

Beneficiile tehnologiei PeKacid

Scanați codul QR
pentru a vizualiza
efectul PeKacid în
reducerea valorii
pH-ului când se
adaugă în proba de
apă cu pH ridicat
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http://www.icl-sf.info/o8xh38

1

Reduce pH-ul din apa dură utilizată la irigarea culturilor

2

Previne înfundarea sistemelor de irigare/fertilizare, permițând, astfel,
distribuirea uniformă a apei și îngrășămintelor

3

Curăță picurătoarele înfundate prin dizolvarea precipitatelor formate în
timpul irigării/fertilizării

4

Efectul de acidifiere reduce fixarea fosforului în zona radiculară a plantelor
și favorizează absorbția (oligo)elementelor în soluri alcaline (pH >7)

5

Simplifică manipularea și utilizarea, datorită formei sale unice solide
de acid fosforic.

Tehnologii

Efectul PeKacid

Scade pH-ul

Acțiune anti-înfundare

Favorizează asimilarea
nutrienților

Nivelul pH-ului pentru diferite surse de fosfat
Sursa de fosfat

Nivelul pH-ului (10 gr/l)

PeKacid 0-60-20

pH 2.2

MAP 12-61-0

pH 4.7

MKP 0-52-34

pH 4.5
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2.3

ICL – Lider în tehnologiile de fertilizare

TEHNOLOGII de PELICULARE

Îngrășămintele cu eliberare controlată (CRF) reduc pierderile de nutrienți,
reduc numărul aplicărilor necesare și optimizează producția culturilor. Un bun
îngrășământ cu eliberare controlată este determinat de calitatea peliculării
nutrienților. La ICL, ne folosim vasta noastră experiență în peliculare pentru a crea
produse cu un timp de eliberare precis pentru a îndeplini longevitățile pentru care
produsul a fost creat.

Tehnologia de eliberare E-Max
Tehnologia de eliberare E-Max este o peliculare cu un polimer care îmbunătățește eficacitatea utilizării nutrienților.
Eliberarea nutrienților are la bază umiditatea și temperatura, oferind o longevitate predictibilă. Influențat de
temperatură, învelișul semipermeabil reglează eliberarea zilnică a nutrienților. La temperaturi ridicate, eliberarea
nutrienților va fi mai rapidă. La temperaturi scăzute, va fi mai redusă, în raport cu nevoile nutriționale ale plantei.

E-Max Release Technology video
available on:

Nutrientul din
interior
Învelișul
E-Max

Sub influența
temperaturii solului,
apa penetrează învelișul
semipermeabil E-Max
și dizolvă nutrientul din
interior.

Absorbția apei și
dizolvarea nutrientului
are drept rezultat
acumularea presiunii
osmotice în interiorul
granulei peliculate E-Max.

Presiunea osmotică
produce eliberarea
soluției prin porii
microscopici din
învelișul E-Max.

Nutrientul este eliberat
complet, iar învelișul E-Max
se dezintegrează în sol.

Beneficiile tehnologiei de eliberare E-Max

Scanați codul QR
pentru a vizualiza
videoclipul Tehnologia
de eliberare E-Max
http://www.icl-sf.info/lhh1bg
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1

Reduce levigarea, volatilizarea și alte forme de pierdere a nutrienților

2

Reduce costurile de producție datorită utilizării eficiente a nutrienților

3

Eliberare controlată și consistentă a nutrienților influențată de temperatură
și umiditate

4

Învelișul subțire permite un raport mai mare de nutrienți, făcând posibilă
reducerea dozelor de aplicare și a frecvenței acestora

5

Durabilitatea mărită a peliculei permite amestecarea cu alte materii prime
și-l face pretabil diverselor metode de aplicare

6

Nivelul redus de salinitate protejează împotriva toxicității chiar dacă se
aplică pe rânduri

Tehnologii

Tehnologia de eliberare Poly-S
Poly-S este un înveliș pe bază de sulf care începe să reacționeze sub influența microorganismelor din sol și apă.
Tehnologia de eliberare Poly-S este mai puțin dependentă de temperatură și, prin urmare, este ideală pentru
aplicarea la culturile înființate toamna.

Înveliș extern din polimer
Înveliș intern din sulf
Nucleu de uree

Apa penetrează
învelișul și dizolvă
nutrientul din interior

Bacteriile
transformă sulful
în sulfat în timp ce
soluția dizolvată își
începe eliberarea

Soluția își continuă
eliberarea prin
învelișul Poly-S pe
măsură ce crește
temperatura solului

Nutrientul este complet
eliberat; rămâne doar o
mică parte din învelișul
de sulf care începe să
se descompună

Beneficiile Tehnologiei de eliberare Poly-S

1

Tehnologia de peliculare Poly-S a ICL Specialty Fertilizers reduce în mod
considerabil cantitatea ineficientă de azot care se eliberează în atmosferă

2

Eficiența maximă în utilizarea nutrienților reduce costurile de producție

3

Componenta peliculei de sulf adaugă o valoare nutrițională produsului
pentru a obține o producție mai mare și o calitate mai bună a culturilor

4

Longevitate consistentă la diverse temperaturi
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Release
Technology

Tehnologia de eliberare prin răşini
Eliberarea controlată a nutrienţilor prin pelicularea cu răşini este iniţiată şi
reglementată de temperatura solului. Măsurarea precisă a nutriţiei optimizează
absorbția şi utilizarea eficientă a nutrienților de către plante. Cantitatea ineficientă
de nutrienţi care se eliberează în atmosferă sau în sol este redusă semnificativ,
minimizând, totodată, și impactul asupra mediului înconjurător.

Vaporii de apă penetrează
granula

Elementele sunt dizolvate şi
eliberate gradual

Beneficiile Tehnologiei de eliberare prin rășini
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1

Tehnologia de peliculare cu răşini face posibilă eliberarea concomitentă a
azotului, fosforului şi potasiului.

2

Tehnologia oferă siguranță maximă a culturilor

3

Sustenabilitate crescută în amestecare cu alte îngrășăminte şi în aplicare

4

Durata eliberării controlate şi consistente a nutrienţilor este reglementată
de temperatură

5

Eficiența maximă în utilizarea nutrienților reduce costurile de producție

6

Produsele care conţin această tehnologie pot fi aplicate pe rând sau în
gropile de plantare ceea ce duce la o eficiență maximă

Tehnologii

Viziunea ICL este de a valorifica bunurile
noastre şi capacităţile de a fi lider în
dezvoltarea soluţiilor inovatoare şi creative
care se adresează nevoilor esenţiale
ale umanităţii într-o lume în continuă
schimbare
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Secțiunea 3

Sustenabilitate

Mai mult cu mai puţin!
ICL Specialty Fertilizers este un producător specializat de îngrăşăminte lider

Principiile includ:

la nivel global. În acest rol, recunoaştem importanţa protecţiei responsabile

zzAdministrarea produselor

a mediului înconjurător şi practica sustenabilă.

zzResponsabilitatea pentru
managementul riscurilor asupra

ICL este membru al Programului Responsible Care® care
este dedicat realizării îmbunătăţirilor sănătății şi siguranţei
mediului la nivel mondial şi a performanţei mediului. ICL
este semnatarul principiilor Cartei mondiale de îngrijire
responsabilă a Consiliului Internațional al Asociațiilor din
domeniul chimiei.

mediului
zzTransparenţă mărită în lanţul de
aprovizionare
zzContribuţia la o dezvoltare
sustenabilă
zzDialog intensificat cu părţile
interesate şi controale externe

Politica de mediu

2 Monitorizarea impactului

ICL Specialty Fertilizers &

ICL Specialty Fertilizers crede în

asupra mediului

lucrul în echipă pentru un viitor mai

În politica noastră, ne angajăm

verde şi mai sustenabil. Ne asumăm

să evaluăm impactul tuturor

responsabilitatea de a promova

ICL Specialty Fertilizers este un

proceselor noastre asupra

un mediu durabil şi am stabilit o

Asociat al GLOBAL G.A.P.,sprijinind

mediului. De asemenea,

politică de mediu pe baza a trei

această organizație mondială cu un

investim în mod activ în

valori principale.

obiectiv crucial: promovarea unor

tehnologii noi mai curate şi

practici agricole sigure şi sustenabile

mai sigure pentru a îmbunătăţi

pentru a face din această lume un

eficienţa producţiei şi a reduce

loc mai bun pentru copii noştri.

1 Protejarea mediului
ICL evită procesele care

consumul de energie.

generează emisii poluante de
gaze şi instalează circuite închise

18

GLOBAL G.A.P

GLOBAL G.A.P. este un produs al

3 Promovarea celor mai bune

unei reţele de parteneriate care se

pentru reciclarea apei reziduale.

practici agronomice

De asemenea, ne-am luat

extinde la nivel mondial.

ICL promovează cele mai bune

angajamentul de a asigura pentru

Prin respectarea unui singur

practici agronomice pentru

toți angajaţii noştri instructajul şi

standard global armonizat pentru

a asigura utilizarea optimă

instrumentele necesare pentru a

producţia sustenabilă şi în condiţii

şi în condiţii de siguranţă a

desfăşura activităţi într-un mod

de siguranţă a alimentelor,

îngrășămintelor.

ecologic. Este datoria noastră să

producătorii îşi pot demonstra

Promovăm metode de aplicare

protejăm mediul înconjurător

angajamentul faţă de Bunele

personalizate astfel încât doza

şi avem scopul de a reduce

Practici Agricole.

să se potrivească exact nevoilor

consumul de energie şi apă.

specifice ale plantei.

Sustenabilitate

Misiunea ICL privind nutriţia
sustenabilă a plantelor

EFICIENŢĂ ECONOMIE ECOLOGIE

Eficienţă

a Îmbunătăţirea nutriției şi
eficienţei nutrienţilor

Economie

a Reducerea cantității de îngrăşăminte,
a forței de muncă şi a resurselor
a Generarea unei producţii optime
Ecologie
la minim a pierderii de
a Reducerea
nutrienţi prin aplicarea optimă a
îngrăşămintelor
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4.1

Portofoliu - ICL Specialty Fertilizers

ÎNGRĂŞĂMINTE FOLIARE

Tehnologia avansată de îngrăşăminte
foliare asigură succesul dumneavoastră
Fertilizarea foliară asigură o soluţie excelentă atunci când sistemul radicular al plantei nu
funcţionează în mod optim sau când absorbția nutrienţilor prin sol este nesatisfăcătoare.
Această formă de fertilizare este ideală când absorbția prin rădăcini a nutrienților este
perturbată de factori, precum solurile prea reci sau prea calde, pH-ul ridicat al solului,
concurența mare a buruienilor sau infestarea cu nematozi. Îngrășămintele foliare sunt de
asemenea perfecte pentru a fi utilizate ca metodă de prevenire pentru evitarea și reducerea
factorilor de stres.
ICL foloseşte tehnologii patentate unice precum M-77 şi Fertivant pentru a creşte eficienţa
tratamentelor foliare. Portofoliul de îngrăşăminte foliare al ICL include atât îngrăşăminte lichide
cât şi cristaline, solubile în apă.
Referinţe
Informaţii privind tehnologiile foliare ICL

Secţiunea 2 / pagina 10

Pe următoarele pagini găsiţi o selecţie de formule tipice pentru îngrășăminte foliare.

Utilizarea fertilizanților

Contactaţi reprezentanții ICL pentru portofoliul complet.

foliari este o formă unică,
dinamică şi eficientă de
nutriţie a culturilor. Echipa
de cercetare şi dezvoltare
a îngrăşămintelor ICL
Specialty Fertilizers a
dezvoltat unele din cele mai
inovatoare şi importante
soluţii nutriţionale foliare
de la nivel mondial.
Aceste soluţii moderne se
concentrează pe aplicări
pentru acţiuni atât curative
cât şi preventive.
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Îngrăşăminte lichide
pentru aplicare foliară
ICL Specialty Fertilizers a dezvoltat gama de îngrăşăminte lichide Agroleaf Liquid
pentru aplicare foliară.
Îngrăşămintele foliare Agroleaf Liquid

Gama Agroleaf Liquid conţine produse

acţionează ca o măsură preventivă ideală

unice care au fost dezvoltate pentru

pentru a ajuta la evitarea deficienţelor

combaterea deficienţelor şi pentru a

nutriţionale şi a reduce condiţiile de stres.

stimula creşterea plantelor în timpul

Într-o situaţie în care deficienţele sunt deja

fazelor cele mai critice. Întreaga gamă

vizibile clar, este vital să se trateze planta

Agroleaf Liquid este produsă conform

pe cale foliară. Fertilizarea foliară poate fi

specificaţiilor garantate, folosind materii

folosită împreună cu fertilizarea standard

prime de cea mai bună calitate.

de bază pentru a sprijini plantele în cele
mai critice faze ale ciclului de vegetație.

Sunt uşor de folosit, complet solubile şi

Îngrăşămintele foliare Agroleaf Liquid fac

pot fi amestecate cu alte produse direct în

posibilă şi convenabilă aplicarea acestora

rezervor.

în combinație cu marea majoritate a
produselor fitosanitare.

Beneficiile Agroleaf Liquid
Agroleaf Liquid este conceput pentru combaterea deficienţelor de nutriție

2

Uşor de folosit în canistre de 10 şi 20 litri

3

Complet solubil, poate fi amestecat în rezervor şi se poate aplica împreună
cu multe substanţe chimice fitosanitare.

Portofoliu

1

Gama Agroleaf Liquid
Denumirea produsului

Formule NPK + ME (%)

Agroleaf Liquid Total+

7-7-7+0.14 Zn EDTA+0.11 Mn EDTA

Agroleaf Liquid Man Z+

0-0-10+4.7 Mn EDTA+1.3 Zn EDTA

Agroleaf Liquid Zinc M+

0-0-9+3.7 Zn EDTA+2.3 Mn EDTA

Agroleaf Liquid Molycomplex

4-16-4+4Mo+0.1 B

Agroleaf Liquid B10

10% B

Referinţe
Metode de aplicare foliară

Secţiunea 5 / pagina 79

Descrierea tehnică a produselor Agroleaf Liquid

Secţiunea 6 / pagina 98
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Un îngrăşământ unic, solubil 100% în apă
Agroleaf Power asigură rezultate dovedite în diferite stadii critice ale culturilor
Are o puritate excepțională și un conținut

pentru orice nevoie a plantelor. Poate fi

nutritiv ridicat (fără cloruri). Tehnologia sa

folosit în fiecare fază de creștere și poate

exclusivă M-77 și complexul DPI (Dublă

corecta dezechilibrele mari nutriționale,

Putere de Impact) garantează o bună

dar și deficiențele minore. Datorită

absorbție și o disponibilitate prelungită a

purității și calității ridicate a materiilor

micronutrienților.

prime folosite, produsele Agroleaf Power

Cu toți macro- și micro-nutrienții din gama

se dizolvă repede și complet, făcând

Agroleaf Power face din el un produs

aplicarea lor mai ușoară.

Beneficiile Agroleaf Power

1

Fertilizarea foliară cu Agroleaf Power permite absorbția rapidă
a nutrienţilor în plantă

2

Timp de răspuns foarte rapid, astfel încât este ideal pentru fertilizarea
foliară curativă

3

Tehnologia M77 și DPI asigură o fotosinteză îmbunătățită

4

Fertilizare foliară foarte concentrată, ceea ce înseamnă o cantitate
redusă a produsului folosit

5

Administrare și absorbție superioară a nutrienților datorită M-77

Gama Agroleaf Power
Denumirea produsului

Formule NPK + ME (%)

Agroleaf Power Total

20-20-20+ME

Agroleaf Power High N

31-11-11+ME

Agroleaf Power High P

12-52-5+ME

Agroleaf Power High K

15-10-31+ME

Agroleaf Power Calcium

11-5-19+9CaO+2.5MgO+ME

Agroleaf Power Magnesium

10-5-10+16MgO+32SO3+ME

Referinţe
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Îngrășământ premium care îmbunătățește
productivitatea culturilor
Agroleaf Special este un fertilizant foliar premium, complet solubil în apă, care se
utilizează pe scară largă în agricultură și horticultură pentru a preveni și controla
deficiențele dintr-o mare varietate de culturi precum cereale, legume, flori și pomi
fructiferi.
Agroleaf Special include tehnologia X3-Active care îmbunătățește absorbția nutrienților.

Beneficiile Agroleaf Special

1

Stimulează absorbţia rapidă de către plante, cu efect vizibil în 24 de ore,
făcându-le rezistente la situaţiile de stres fiziologic

2

Agroleaf Special accelerează metabolismul plantei

3

X3 facilitează absorbția microelementelor în frunzele plantei și, prin urmare,
are drept rezultat o absorbție eficientă

4

Agroleaf Special se dizolvă rapidă și complet, făcând prepararea soluției
ușoară și fără probleme

5

Agroleaf Special poate fi amestecat în rezervor cu o gamă variată de alte
îngrășăminte și produse fitosanitare

Gama Agroleaf Special
Formule (%)

Agroleaf Special Mn

12% Mangan EDTA

Agroleaf Special Zn

14% Zinc EDTA

Portofoliu

Denumirea produsului

Referinţe
Tehnologii foliare ICL
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Informații de bază pentru îngrășămintele solubile în apă
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Metode de aplicare foliară
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Descrierea tehnică a produselor Agroleaf Special
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Tehnologie de lungă durată pentru
o nutriție foliară îmbunătățită
Formulele Nutrivant sunt special create pentru culturile arabile și pomi fructiferi.
Gama Nutrivant conține formule complet solubile și au în componență un amestec
de macro- și micro-nutrienți, special conceput pentru nevoile fiecărei culturi.
Eficiența fertilizării foliare poate fi

încorporat care penetrează această

afectată de cuticula frunzei, o membrană

barieră.

dură care blochează sau încetinește

Tehnologia Fertivant asigură absorbția

absorbția elementelor nutriționale și a

nutrienților aplicați și are ca rezultat o

biostimulatorilor în frunză. Nutrivant

creștere semnificativă a producției, calității

conține Fertivant, un adjuvant ecologic

și profitului.

Beneficiile Nutrivant

1

Formule NPK și microelemente specifice fiecărei culturi

2

Conține tehnologia unică Fertivant

3

Produs foliar de ultimă generație pentru prevenirea carențelor

4

Portofoliul include produse cu cantități ridicate de Ca, B și Zn

Gama Nutrivant
Denumirea produsului

Formule NPK + ME (%)

Nutrivant Fruit Tree preparation

0-20-40+ME

Nutrivant Fruit Flower Booster

0-39-26+2MgO+ME

Nutrivant Fruit Sugar Booster

12-5-27+8CaO+ME

Nutrivant Cereal Growth

20-10-15+ME

Nutrivant Oil Crops Quick Starter

3-13-23+2MgO+ME

Nutrivant Sugar Beet Quick Start

3-28-18+2MgO+3B+1Mn

Nutrivant Potato Quick Start

4-37-24+2MgO+ME

Nutrivant Corn Quick Start

5-34-5+4MgO+3.4Zn+1Mn

Nutrivant Cereal Grain Quality

6-23-35+ME

Nutrivant Booster

8-16-39+ME

Referinţe
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Tehnologii foliare ICL
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Portofoliu

Materii prime de cea mai bună calitate
pentru cele mai bune rezultate

27

4.1

Portofoliu - ICL Specialty Fertilizers

ÎNGRĂȘĂMINTE PENTRU
FERTIRIGARE

Nutriție de precizie pentru
îmbunătățirea producției culturilor
Fertirigarea este o tehnică prin care îngrășămintele solubile sunt amestecate cu
apa de irigat pentru a îmbunătăți productivitatea culturilor. Este o metodă foarte
eficientă de aplicare a nutrienților. Acest lucru face posibilă aplicarea precisă a
nutrienților, conform stării nutriționale a solului și al stadiului de dezvoltare al
culturilor.
Portofoliul ICL de îngrăşăminte pentru fertirigare include atât îngrăşăminte lichide cât şi
îngrăşăminte cristaline, solubile în apă.
Gamele de produse ICL Specialty Fertilizers, Agrolution pHLow și Solinure FX, conțin
tehnologia unică PeKacid în formulele lor.

Referinţe
Informaţii privind tehnologia PeKacid

Secţiunea 2 / pagina 12

Informaţii privind tehnologia X3-Active

Secţiunea 2 / pagina 11

Pe următoarele pagini găsiţi o selecţie de formule tipice pentru îngrășăminte.
Contactaţi reprezentanții ICL pentru portofoliul complet.		
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Îngrășăminte lichide pentru fertirigare
ICL Specialty Fertilizers a dezvoltat gama Agrolution Liquid de îngrășăminte
lichide pentru aplicarea prin irigarea prin picurare.
Gama Agrolution Liquid include pachete

cantități mici. Gama Agrolution Liquid este

complete de microelemente. La ICL

produsă conform specificațiilor garantate

Specialty Fertilizers, am creat Agrolution

folosind materii prime de cea mai bună

Liquid deoarece știm că disponibilitatea

calitate.

insuficientă a microelementelor din

Sunt uşor de folosit, complet solubile

sol poate afecta semnificativ producția

şi pot fi amestecate în rezervor cu alte

culturilor chiar dacă plantele necesită doar

produse hidrosolubile.

Beneficiile Agrolution Liquid

1

Agrolution Liquid este ideal pentru corectarea deficienţelor

2

Uşor de folosit în canistre de 20 litri

3

Poate fi amestecat în rezervor cu alte produse hidrosolubile

Gama Agrolution Liquid
Denumirea produsului
Agrolution Liquid ME-5

0,15% Cu EDTA +3,65% Fe EDTA + 1,70% Mn
EDTA + 0,14% Mo + 0,34% Zn EDTA
0,33% B + 0,14% Cu EDTA +3,60% Fe EDTA
+1,60% Mn EDTA+ 0,09% Mo + 0,30% Zn EDTA

Portofoliu

Agrolution Liquid ME-6

Formule (%)

Referinţe
Metode de aplicare prin fertirigare

Secţiunea 5 / pagina 80

Descrierea tehnică a produselor Agrolution Liquid

Secţiunea 6 / pagina 102
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Îngrășământ hidrosolubil cu putere
de acidifiere pentru o mai bună
absorbție a nutrienților
Agrolution pHLow este perfect pentru cultivatorii care se confruntă cu un pH ridicat
și cu o alcalinitate ridicată a apei de irigat și/sau a solului.
Natura acidă a Agrolution pHLow

sunt chelate. Va păstra liniile de picurare

înseamnă că toate elementele nutriționale

curate, fără depuneri sau precipitări din

se dizolvă mai eficient, chiar și în apă dură.

cauza calcarului. Agrolution pHLow este o

Este compus din cele mai pure ingrediente

metodă sigură, în comparație cu utilizarea

iar toate microelementele din îngrășământ

și manipularea acizilor minerali lichizi.

Technology

Beneficiile Agrolution pHLow

1

Gama Agrolution pHLow reduce bicarbonații și are efect acidifiant,
reducând pH-ul

2

Păstrează sistemele de irigare curate și va curăța liniile de picurare

3

Soluția completă cu NPK și microelemente pentru irigare cu apă dură

4

Ingrediente pure

5

Se dizolvă complet

Gama Agrolution pHLow
Denumirea produsului

Formule NPK + ME (%)

Agrolution pHLow 114

10-10-40+ME

Agrolution pHLow 151

10-50-10+ME

Agrolution pHLow 335

15-13-25+ME

Agrolution pHLow 242

15-30-15+ME

Agrolution pHLow 531

22-10-7+2MgO+ME

Agrolution pHLow 222

20-20-20+ME

Referinţe
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Tehnologii de fertilizare ICL
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Soluții complete pentru nevoi multiple
Agrolution Special îmbunătățește disponibilitatea nutrienților prin formulele sale și
previne deficiențele de magneziu și calciu.
Este compus din cele mai pure materii prime iar toate microelementele din îngrășământ
sunt chelate. Agrolution Special previne blocajele care se formează în sistemul de irigare
datorită purității și solubilității sale ridicate.

Beneficiile Agrolution Special

1

Agrolution Liquid este ideal pentru corectarea deficienţelor

2

Asigură toți nutrienții necesari culturilor

3

Pachet complet și ușor de folosit de NPK și microelemente

4

Ingrediente pure

5

Se dizolvă complet

Denumirea produsului

Formule NPK + ME (%)

Agrolution Special 316

13-5-28+2CaO+2.5MgO+ME

Agrolution Special 313

14-7-14+14CaO+ME

Agrolution Special 324

14-8-22+5CaO+2MgO+ME

Agrolution Special 212

23-10-23+ME

Agrolution Special 125

7-14-35+3.5MgO+ME

Agrolution Special 214

12-6-29+7CaO+ME

Portofoliu

Gama Agrolution Special

Referinţe
Informații de bază pentru îngrășămintele solubile în apă
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Metode de aplicare prin fertirigare
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Ghidul privind dizolvarea produselor
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Descrierea tehnică a produselor Agrolution Special
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Eficient și convenabil!
Produsele Solinure GT sunt disponibile în diferite formule și sunt ideale pentru
fertilizarea culturilor din sere și solarii.
Sunt realizate din materii prime pure care

Toate formulele conțin microelemente

asigură culturilor o nutriție completă.

care sunt 100% chelate pentru a asigura o

Formulele Solinure GT conțin o cantitate

absorbție eficientă de către plantă, chiar

mică de uree și sunt îmbunătățite cu

și în condiții dificile ale solului. Produsele

magneziu, pentru a asigura plantelor

Solinure GT nu conțin cloruri și au un

necesarul nutritiv față de acest element.

conținut redus de uree.

Beneficiile Solinure GT

1

Produs inteligent: o gamă completă cu formule adecvate oricărei culturi

2

Formule speciale: util în special pentru stadiile de creştere a plantelor la
temperaturi scăzute

3

Materii prime pure: fără impurități

4

Fără cloruri

5

Pachet optim de microelemente pentru a îndeplini cerințele plantelor

Gama Solinure GT
Denumirea produsului

Formule NPK + ME (%)

Solinure GT 1

10-5-39+2MgO+ME

Solinure GT 2

7-19-38+2MgO+ME

Solinure GT 3

12-5-35+2MgO+ME

Solinure GT 4

14-6-23+2MgO+ME

Solinure GT 5

20-20-20+ME

Solinure GT 6

15-15-15+ME

Solinure GT 7

18-11-11+2MgO+ME

Solinure GT 8

23-10-10+5.6MgO+ME

Solinure GT 9

11-35-11+2MgO+ME

Referinţe
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Cel mai bun raport calitate/preț
Solinure FX este o linie inovatoare de îngrășăminte speciale pentru fertilizarea
culturilor în câmp deschis. Acest produs conține uree și nivel normal de cloruri.
Solinure FX nu conține microelemente în

Solinure FX contribuie la reducerea pH-ului

formula sa, ceea ce le permite utilizatorilor

soluției datorită efectului său acidifiant.

să își personalizeze planurile de fertilizare
prin adăugarea separată a fertilizaților

Produsele Solinure FX sunt recunoscute

care conțin micronutrienți (Micromax sau

pentru cel mai bun raport calitate/preț.

Agrolution Liquid).

Beneficiile Solinure FX
Portofoliu complet pentru fertilizarea culturilor în câmp deschis

2

Solinure FX reduce bicarbonații și are efect acidifiant. Disponibilitatea
nutrienților în plantă se va îmbunătăți datorită nivelului optim de pH

3

Puritate ridicată

Technology

1

Denumirea produsului

Formule NPK + ME (%)

Solinure FX 10

20-20-20

Solinure FX 11

18-8-29

Solinure FX 12

13-40-13

Solinure FX 13

16-32-16

Solinure FX 14

24-13-13

Solinure FX 15

17-8-27+3CaO

Solinure FX 16

16-8-25+4MgO

Solinure FX 17

15-5-30

Solinure FX 18

18-9-18

Portfolio

Gama Solinure FX

Referinţe
Tehnologii de fertilizare ICL

Secţiunea 2 / pagina 10

Informații de bază pentru îngrășămintele solubile în apă

Secţiunea 5 / pagina 72

Metode de aplicare prin fertirigare

Secţiunea 5 / pagina 80

Ghidul privind dizolvarea produselor

Secţiunea 5 / pagina 94

Descrierea tehnică a produselor Solinure FX

Secţiunea 6 / pagina 104

33

Țineți deficiențele sub control!
Micromax este o gamă de îngrășăminte premium, solubile în apă, care se folosesc
în agricultură și horticultură pentru a preveni și pentru a controla deficiențele de
nutriție.
Este la fel de eficient dacă se aplică prin fertirigare sau foliar. Micromax poate fi utilizat
pentru o mare varietate de culturi, precum cereale, legume, flori și pomi fructiferi.
Produsele Micromax sunt ușor de utilizat și pot fi amestecate în rezervor cu alte produse.

Beneficiile Micromax

1

Previne carențele datorită unei compoziții bine echilibrate de microelemente
esențiale

2

X3 facilitează absorbția microelementelor în frunzele plantei care rezultă
dintr-o absorbție eficientă

3

Asigură absorbția rapidă în plantă, prin frunze și rădăcini, și intensifică
fotosinteza plantei și alte funcții metabolice

4

Se dizolvă rapid și complet, făcând prepararea soluției mai ușoară și fără
probleme

5

Micromax poate fi amestecat în rezervor cu o gamă largă de alte
îngrășăminte și produse fitosanitare

Gama Micromax
Denumirea produsului

Formule (%)

Micromax WS Iron

6 Fe EDDHA

Micromax WS TE-Mix

0,7 B+0,5 Cu EDTA+7,80 Fe (EDTA+DTPA) +2,60
Mn EDTA+0,32 Mo+1,3 Zn EDTA

Referinţe
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Gamă de monoelemente,
solubile în totalitate
Îngrășămintele din gama Select au fost atent selecționate pentru a fi utilizate
de profesioniștii în fertilizare
Îngrășămintele provin din sursele proprii de

Solinure GT și Solinure FX. Îngrășămintele

materii prime pure, fără impurități, având o

pure, lipsite de impurități, sunt necesare

calitate greu de egalat. Sunt complet solubile

pentru creșterea culturilor și obținerea unor

și pot fi amestecate cu alte îngrășăminte de

venituri sigure. Unele condiții specifice de

tip monoelemente sau cu cele de tip NPK +

creștere a plantelor impun amestecuri de

microelemente, așa cum sunt îngrășămintele

îngrășăminte ajustate după aceste nevoi

Agrolution pHLow, Agrolution Special,

specifice.

Beneficiile gamei Select

1

Portofoliu larg

2

Îngrășăminte solubile foarte concentrate

3

Puritate ridicată

4

Nivel scăzut de săruri

5

Calitate constantă

6

Nu conține metale grele

Denumirea produsului

Formule (%)

Select MKP

0-52-34

Select MAP

12-61-0

PeKacid

0-60-20

Ferti-K

0-0-61

MagPhos

0-55-18+7MgO

Quick-Mg

0-0-15+13MgO

Mag S

0-0-0+16MgO+32SO3

Portofoliu

Gama Select

Referinţe
Tehnologii de fertilizare ICL
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Cel mai concentrat
îngrășământ din gamă

Îngrășământul starter
ideal

Monopotasiul fosfat din gama Select este cel mai

Mono-amoniul fosfat din gama Select (12-61-0) este

concentrat îngrășământ, conținând 86% nutrienți

ideal în faza inițială de creștere a tuturor culturilor,

puri (P și K). Prezintă unul din cei mai mici indici de

imediat după semănat și plantare/transplantare.

salinitate dintre îngrășăminte, ceea ce îl face ideal în
cultivarea plantelor fără sol (hidroponie).

Select MAP este o pulbere cristalină, albicioasă, fără
clorură și sodiu. Este îngrășământul ideal pentru creșterea

Produsul se prezintă sub formă cristalină, alb, fără

disponibilității fosforului din sol, în special în solurile

sodiu, fără cloruri și nu conține impurități. Select MKP,

calcaroase. Este foarte solubil cu 370g/litru H2O (la 25 °C).

pe lângă aportul de fosfor și potasiu, servește ca agent
de tamponare a acidității în rezervorul soluției stoc.
Solubilitatea lui este de 300 g/litru H2O (la 20 °C).

Beneficiile Select MKP

1

Îngrășământ 100% solubil în apă

1

Îngrășământ 100% solubil în apă

2

Utilizat pentru fertirigare dar și pentru
aplicare foliară

2

Utilizat pentru fertirigare dar și pentru
aplicare foliară

Indice de salinitate scăzut

3

Fără clorură și sodiu

Limitator al pH-ului

4

Nu conține metale grele

Fără clorură și sodiu

5

Solubilitate mare

3
4
5
6
7
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Beneficiile Select MAP

Nu conține metale grele
Nu conține azot

Technology

Ferti-K este produsul ideal pentru culturile care tolerează

PeKacid – Acid fosforic
solid

clorura. Deși are conținutul cel mai ridicat în potasiu

Îngrășământul PK solubil în apă, patentat de ICL,

conținutul de ulei. Produsul are o culoare albă și este foarte

PeKacid este ideal pentru culturile în câmp deschis și

solubil la 330 g/litru H2O (la 20 °C).

dintre îngrășăminte este cel mai ieftin. Ferti-K este un
îngrășământ cu potasiu fără azot, caracteristică importantă
pentru mărirea și coacerea uniformă fructelor şi legumelor.
Îmbunătățește culoarea fructelor, conținutul în zaharuri și

fără sol. Produsul poate fi folosit atât în condiții de apă
dură cât și în soluri calcaroase.

PeKacid este un acid fosforic solid
în formă uscată, care combină
avantajele și eficiența acidului
fosforic cu ușurința și siguranța
unui îngrășământ cristalin solid.
Acest îngrășământ alb nu conține
sodiu și clorură și este extrem de
solubil la 670 g/litru H2O (la 20 °C).
Datorită acidității ridicate, ajută la
păstrarea picurătoarelor curate.

MagPhos este un îngrășământ pentru fertirigare complet
solubil, cristalin, de culoare albă, fără conținut de azot
dar care conține fosfor, potasiu și magneziu. Unicitatea
MagPhos constă în faptul că acest produs are un nivel
ridicat de magneziu în combinație cu un nivel ridicat
de fosfor și potasiu și prezintă un ușor efect acidifiant.
MagPhos nu conține clorură și sodiu, având un nivel ridicat
de solubilitate de 400 g/litru H2O (la 20°C).

În plus, prin aciditate ridicată se înțelege că poate fi
amestecat în rezervor cu îngrășăminte cu conținut
de calciu și magneziu în ciuda faptului că are în
componență un nivel ridicat de fosfor. Select PeKacid
reduce pH-ul solurilor calcaroase care ajută la

Quick-Mg este un produs unic, bogat în potasiu și

prevenirea volatilizării azotului.

magneziu, care este combinația eficientă pentru culturile
care au cerințe ridicate de K și Mg, precum sfecla de zahăr,
cartoful și multe alte legume. Efectele benefice ale QuickMg sunt evidente la scurt timp după aplicare. Quick-Mg are

1

Conținut ridicat de P și K

un conținut redus de sodiu. Se recomandă ca o înlocuire

2

100% solubil în apă

de sodiu în sol. Acest produs este de culoare albă și are o

3

Solubilitate ridicată (670 g/litru H2O la 20 °C)

4

Putere acidifiantă ridicată (240 grame de PeKacid
va reduce 1 mmol sau 61 g/litru de HCO3)

5

Fără clorură și sodiu

6

Se prezintă sub formă de pulbere și
este sigur de utilizat

Îngrășământul Mag S este unul din cele mai bogate

7

PeKacid poate fi amestecat cu Ca și Mg

îngrășăminte în magneziu, complet solubil și nu conține

8

Efect dublu al PeKacid: furnizarea nutrineților este disponibilă din ionii de fosfat (H2PO4) și datorită efectului de
acidificare previne fixarea acelor ioni în zona fertilizată

9

Previne blocarea liniilor de irigare și a
picurătoarelor

pentru îngrășămintele K-Mg care adaugă cantități mari
solubilitate foarte mare, de 680 g/litru H2O (la 20°C).

clorură. Este compus din 16% magneziu sub formă
de MgO (echivalentul a 9,6% Mg) și 32% sulfit (SO3),
echivalentul a 12,8% S. Sulful este esențial pentru fixarea
azotului în rădăcinile unor plante leguminoase și este
necesar în formarea clorofilei. Sulful este un element
important pentru rezistența plantelor la boli și la formarea
semințelor. Mag S are o solubilitate considerabilă de 337
g/litru de apă la 20°C. Se poate aplica prin fertirigare dar și
prin fertilizare foliară.
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Beneficiile PeKacid

4.3

Portofoliu - ICL Specialty Fertilizers

ÎNGRĂȘĂMINTE CU ELIBERARE
CONTROLARĂ (CRF)

Mai puțin este mai mult
Îngrășămintele cu eliberare controlată (Controlled Release Fertilizers - CRF) joacă un rol
important în îmbunătățirea producției, reducând pierderile de nutrienți și simplificând
aplicarea îngrășământului. Aceste produse ajută la reglementarea aportului de nutrienți
pe toată perioada de vegetație a plantelor. Plantele mai tinere nu sunt afectate sau
stresate de nivelurile de săruri în exces, în timp ce plantele mature au o nutriție
suficientă care poate dura până la sfârșitul perioadei de vegetație. O singură aplicare
a produselor cu eliberare controlată a nutrienților asigură nutriția dorită și are drept
rezultat plante sănătoase, o creștere uniformă și o producție optimă. Acest lucru se
traduce prin rezultate optime, cu minimum de efort.

Alte îngrășăminte granulare

Aplicarea CRF

Disponibilitatea
nutrienților

Cu CRF, aportul de
nutrienți corespunde
cu cerința plantelor,
optimizând atât
creșterea cât
și eficacitatea

Disponibilitatea
nutrienților

Nevoia
plantei

Nevoia
plantei

nutrienților.

Îngrășămintele cu eliberare
Aplicări mai puține

Doze mai mici de

Mai puține costuri

Levigare redusă

îngrășăminte

Ecologic

controlată sunt granule de
îngrășăminte peliculate cu un
înveliș semipermeabil (un fel de
membrană).

Îngrășămintele cu eliberare controlată ICL prezintă diverse tehnologii de peliculare: E-Max,

După aplicarea lor, apa pătrunde

Poly-S și Rășini.

prin învelișul semipermeabil
și începe să dizolve nutrienții
prezenți în granulă. Eliberarea
nutrienților începe odată ce
aceștia au fost dizolvați. Se
crează în interior o presiune

Pe următoarele pagini, veți găsi o selecție de formule tipice CRF.
Contactaţi reprezentanții ICL pentru portofoliul complet.
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osmotică care ajută la eliberarea
nutrienților peliculați ce sunt puși
imediat la dispoziția plantelor.

Portofoliu

Avantajele îngrășămintelor
cu eliberare controlată
zz Uniformitatea culturilor datorită nutriției controlate
zz Protecție mai mare împotriva ”stresului sărurilor” la începutul sezonului
zz Producţie mai mare sau egală datorită fertilizării continue aplicând o cantitate
mai mică de îngrășăminte
zz Calitate îmbunătăţită datorită nutriţiei echilibrate
zz Mai uşor de utilizat datorită reducerii numarului de aplicări
zz Sănătatea plantelor este îmbunătățită
zz Eficienţa mai mare a nutrienţilor, datorită reducerii pierderilor acestora
zz Formule unice pentru fiecare aplicare
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Un produs 100% sigur
Îngrăşămintele cu eliberare controlată Agroblen sunt destinate să asigure culturilor
o nutriţie de precizie care să corespundă nevoilor specifice culturii respective, fazei
de vegetație, condițiilor climatice şi schemei generale de fertilizare. Agroblen este un
produs 100% peliculat.
Produsele Agroblen conţin una sau o combinaţie de tehnologii de peliculare, asigurând o
eliberare controlată a nutrienţilor timp de până la 18 luni

Release
Technology

Beneficiile Agroblen

1

Agroblen poate fi aplicat lângă sistemul radicular datorită nutrienților
complet peliculați

2

Eficiență mai mare în asimilarea nutrienților datorită sincronizării între
disponibilitatea nutrienților și cerințele plantelor. Volatilizare și levigare
redusă

3

Ușor de utilizat, mai puțină forță de muncă și reducerea gradului de
tasare al solului datorită numărului redus de aplicari

4

Se poate aplica și pe culturi sensibile la săruri datorită conținutului
scăzut de clorură și sodiu

5

Mai bun pentru mediul înconjurător datorită levigării reduse a nutrienților

Referinţe

40

Tehnologii de peliculare ICL

Secţiunea 2 / pagina 10

Informații de bază pentru îngrășămintele cu eliberare controlată

Secţiunea 5 / pagina 76

Metode de aplicare CRF

Secţiunea 5 / pagina 82

Descrierea tehnică a produselor Agroblen

Secţiunea 6 / pagina 106

Gama Agroblen
Denumirea produsului

Formule NPK+ME (%)

Agroblen

18-5-10+4CaO+2MgO

Longevitate*

21-5-8+8MgO
13-13-13+3MgO
14-14-14
18-5-11+4CaO+2MgO
18-8-9+8MgO
9-20-8+3MgO+0,1B
15-8-11+4CaO+2MgO
16-7-9+9MgO
18-0-18+2MgO
9-14-19+3MgO+0,5Fe
11-21-9+6MgO
11-8-17+18SO3+3MgO+Fe
14-12-9+0,1B

Portofoliu

16-8-8+4CaO+2MgO
17-9-8+4MgO
24-0-7+2MgO+TE
9-20-8+3MgO+0,1B
15-9-9+3MgO
9-13-18+3MgO+0,5Fe
17-7-10+4MgO
17-8-9+3MgO
10-7-22+2MgO
*Longevitatea se măsoară la o temperatură a solului de 21º C
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Superior în performanță,
dar simplu de utilizat
Pentru a crește productivitatea culturilor și pentru a asigura o activitate sigură
și profitabilă programul de fertilizare al culturilor trebuie să fie foarte bine pus
la puct. Din acest motiv, ICL a creat Agromaster – un îngrășământ cu eliberare
controlată, care combină eliberarea imediată a nutrienților cu eliberarea controlată
a nutrienţilor peliculați pe o perioadă de timp bine determinată.
Agromaster combină tehnologia avansată de peliculare ICL cu granule convenționale
special selectate. Această combinație puternică asigură eliberarea controlată și
performanța de înaltă calitate, într-un produs uniform.

Release
Technology

Beneficiile Agromaster

1

Producție mai mare sau egală cu un aport mai mic de minerale datorită
eliberării continue a nutrienților

2

Ușor de utilizat, mai puțină muncă și grad redus de tasare a solului datorită
reducerii aplicărilor pe câmp

3

Adecvat pentru mediul înconjurător datorită levigării reduse

4

Imprimă uniformitate culturilor datorită nutriției controlate

5

Eliberare inițială rapidă a nutrienților, ideală pentru culturile cu ciclu scurt
de vegetație

Referinţe
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Tehnologii de peliculare ICL

Secţiunea 2 / pagina 10

Informații de bază pentru îngrășămintele cu eliberare controlată

Secţiunea 5 / pagina 76

Metode de aplicare CRF

Secţiunea 5 / pagina 82

Descrierea tehnică a produselor Agromaster

Secţiunea 6 / pagina 106

Gama Agromaster
Denumirea produsului

Formule NPK+ME (%)

Agromaster

11-48-0

Longevitate*

26-5-11+2MgO+TE
18-8-16+2MgO
15-25-10+3MgO
21-10-15+1.7CaO+0.7MgO
12-5-19+4MgO+17SO3
19-5-20+4MgO+19.5SO3
12-26-9+3MgO+9SO3
16-10-16+2MgO+27SO3
25-5-10+2MgO+21SO3
15-24-10+2MgO+8SO3
25-5-10+22SO3
11-11-21+14SO3
15-7-15+3MgO+34SO3
16-10-16+2MgO+28SO3
15-5-20+3MgO+20SO3
11-11-21+3MgO+30SO3

Portofoliu

20-5-9+3MgO+31SO3
19-5-19+3MgO+22SO3
30-8-12
17-0-8+3CaO+3MgO
34-9-6
15-8-16+5MgO
20-10-10+4MgO
24-0-6+7MgO+TE
Agromaster Mini

10-43-0

Agromaster Mini

24-5-11

Agromaster Start Mini

8-32-0+5MgO+9SO3+TE

Agromaster Start Mini

21-21-5+2MgO+15SO3

* Longevitatea se măsoară la o temperatură a solului de 21º C
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PRODUSE SPECIALE

Îmbunătățirea eficienței apei și a
îngrășămintelor
Agenții de umectare îmbunătățesc dispersia apei în mediul de cultură (sol sau substrat)
și ajută la umectarea uniformă a acestuia pentru o eficientizare a apei de irigat.
Agenții de umectare și conservare a apei sunt

și ajută la umectarea uniformă a acestuia

utilizați pentru a asigura o irigare cât mai

pentru o eficientizare a apei de irigat.

uniformă. Acest lucru este foarte important

O distribuire uniformă a apei și nutrienților

atunci când mediul de cultură este uscat,

dizolvați ajută plantele să crească mai

așa cum se întâmplă adesea la plantarea

viguros și să-și dezvolte un sistem radicular

culturilor, sau în cazul în care irigarea nu este

corespunzător. Prin utilizarea agenților

făcută în mod regulat. Ocazional, se întâmplă

de umectare se va menține un echilibru

ca după plantarea culturilor, apa de irigat va

în raportul dintre apă și aer în mediul de

forma “bălți” la suprafața terenului sau se va

cultură, raport atât de vital pentru o creștere

scurge pe lângă pereții vaselor de cultură,

și dezvoltare armonioasă a plantelor. În

fără a se infiltra în substrat, în cazul culturilor

cazul în care substratul sau solul se usucă

crescute în containere. Ambele situații vor

între ciclurile de irigare, utilizând un agent

impune utilizarea în exces a apei iar acest

de umectare și de conservare a apei se

lucru se poate elimina prin utilizarea unui

va asigura o irigare uniformă și eficientă

agent de umectare și conservare a apei.

a culturilor. Acest lucru poate reduce

Agenții de umectare îmbunătățesc dispersia

semnificativ timpul necesar de infiltrare a

apei în mediul de cultură (sol sau substrat)

apei în mediul de cultură, economisind timp
și bani la fiecare udare.
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Un amestec unic de surfactanți
H2Flo® este un amestec unic de surfactanți creat special de ICL pentru a îmbunătăți
umectarea rapidă și eficientă diverselor medii de cultură cu apă și îngrășăminte
hidrosolubile.
Datorită progreselelor făcute în tehnologia surfactanților, ICL asigură cultivatorilor și
fermierilor cei mai avansați agenți de umectare disponibili. H2Flo se poate aplica prin
orice sistem de irigare (picurare, aspersoare, pivot central etc).

1

Reduce semnificativ ciclurile de irigare

H2Flo este un produs care

2

Se poate utiliza împreună cu îngrășămintele hidrosolubile

de agenți de umectare și

3

Se poate folosi pentru toate tipurile de medii de cultură (sol, substrat etc)

4

Umectează și în profunzime, nu numai la suprafața solului

5

Proprietăți excelente de distribuire a apei și penetrare în mediul de cultură

6

Diverse metode de aplicare și cantități flexibile de apă

7

Produs de ultimă generație, care conține 88% surfactanți pentru
performanțe ridicate

Portofoliu

Beneficiile H2Flo
face parte din portofoliul
surfactanți ICL. Contactați
reprezentanţii ICL pentru
portofoliul complet.
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ÎNGRĂȘĂMINTE GRANULARE

Îngrășăminte granulare
Combifert este noul îngrășământ de bază de la ICL.
Combifert este un amestec de granule NPK sau PK,
uniforme, de înaltă calitate, îmbunătăţite cu MgO și
SO3.
Combifert nu conține particule de praf și se poate aplica pe
rânduri sau prin împrăştiere.
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Noul îngrășământ de bază de la ICL
Combifert este un îngrășământ de bază care se poate utiliza pentru culturi
extensive, legume, pomi fructiferi şi viţă-de-vie.
Acest produs va asigura culturilor dumneavoastră aportul necesar de nutrieți și este
ideal atunci când sunt necesare cantităţi ridicate de N, P sau K în perioada de creștere
a plantelor. Azotul este sub formă amoniacală și/sau uree. Granulele au o uniformitate

Portofoliu

constantă.

Beneficiile Combifert

1

Amestec uniform de granule NPK

2

Fără praf

3

Disponibil în saci de 25 kg sau de 600 kg

Gama Combifert
Denumirea produsului

Formule NPK (%)

Aceasta este o selecție de

Combifert

20-10-0

formule tipice Combifert.

15-5-20+2MgO
14-22-9

Contactați reprezentanţii
ICL pentru portofoliul
complet.

21-5-10+3MgO
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5.1

Informaţii utile

Recomandări pentru
diverse culturi

Recomandări de produse
pentru diverse culturi
Tomate

51

Ardei gras

52

Vinete

53

Castraveti

54

Morcov

55

Pepene galben

56

Capşuni

57

Mere

58

Struguri

59

Grâu

60

Rapiţă

61

Porumb

62

Cartofi

63

50

Tomate
Aceasta este o cultură cu cerințe ridicate față de temperatură, sensibilă la temperaturi
scăzute și care poate fi afectată în totalitate dacă este expusă la temperaturi de îngheț.
Creșterea și dezvoltarea optimă a plantei necesită temperaturi cuprinse între 17-30ºC și
nu se va dezvolta corespunzător la temperaturi care depășesc 35ºC.
Tomatele preferă soluri bine drenate, cu

moderată. Tomatele necesită o cantitate

textură medie și un pH de 6,5 – 7,0. Această

mare de potasiu și calciu. Potasiul este

plantă este destul de rezistentă la salinitate,

extras din sol cu aprox. 80% mai mult decât

iar roșiile cherry dezvoltă chiar un gust dulce,

azotul. Deficiența de calciu produce în mod

atunci când sunt crescute la o salinitate

inevitabil putregaiul apical al fructelor.

Produse recomandate
Îngrășăminte cu eliberare controlată Îngrăşăminte hidrosolubile
Produs

Formule NPK (%) Longevitate

Agromaster

15-8-16+5MgO

Produs
*Agrolution pHLow

**Agrolution Special

Îngrăşăminte foliare
Produs

***Solinure

15-13-25+TE

14-8-22+5CaO+2.5MgO

20-20-20+TE

Formule NPK (%)
Solinure

Agroleaf Power High P

Formule NPK (%)

14-6-23+2MgO+TE

12-52-5+TE
*Ideal pentru apă dură

Agroleaf Power High K

15-10-31+TE

** Ideal pentru apă cu duritate scăzută
***Pretabil pentru orice tip de apă

11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE

Agroleaf Power Magnesium

10-5-10+16MgO+32SO3+TE

Produsele prezentate sunt recomandări cu caracter general. Pentru un plan
personalizat de fertilizare, contactați reprezentanţii ICL Specialty Fertilizers.

Informaţii utile

Agroleaf Power Calcium
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Ardei gras
Această cultură se dezvoltă bine atunci când temperaturile din timpul nopţii și al
zilei sunt cuprinse între 16-18ºC și respectiv 20-25ºC.
Ardeiul gras crește mai bine pe soluri

mare de potasiu și calciu. Potasiul este

argilo-nisipoase cu o bună drenare și un

extras din sol cu aprox. 50% mai mult

pH între 6-6,8. Plantele au nevoie un nivel

decât azotul. Deficiența de calciu produce

mai ridicat de azot la începutul perioadei

în mod inevitabil putregaiul apical al

de creștere vegetativă și după formarea

fructelor.

fructelor. Ardeii necesită o cantitate

Produse recomandate
Îngrășăminte cu eliberare controlată Îngrăşăminte hidrosolubile
Produs

Formule NPK (%) Longevitate

Agromaster

15-8-16+5MgO

Produs
*Agrolution pHLow

**Agrolution Special

Îngrăşăminte foliare
Produs

***Solinure

15-13-25+TE

14-8-22+5CaO+2.5MgO

20-20-20+TE

Formule NPK (%)
Solinure

Agroleaf Power High P

Formule NPK (%)

14-6-23+2MgO +TE

12-52-5+TE
*Ideal pentru apă dură

Agroleaf Power High K

15-10-31+TE

** Ideal pentru apă cu duritate scăzută
***Pretabil pentru orice tip de apă

Agroleaf Power Calcium

11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE

Agroleaf Power Magnesium

10-5-10+16MgO+32SO3+TE

Produsele prezentate sunt recomandări cu caracter general. Pentru un plan
personalizat de fertilizare, contactați reprezentanţii ICL Specialty Fertilizers.
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Vinete
Această cultură se dezvoltă bine în zone cu temperaturi tropicale, având o
temperatură optimă de creștere de 21-29ºC și preferă variațiile mici de temperatură.
Răspunde pozitiv la solurile bine drenate

un sistem de rădăcini secundare care nu

cu textură medie și bună aerare. Are

se extind considerabil. Vinetele necesită

nevoie de soluri bine pregătite și-n

niveluri ridicate de potasiu pe care-l

adâncime deoarece această cultură

extrage din sol cu aprox. 40% mai mult

dezvoltă o rădăcină pivotantă puternică cu

decât azotul.

Produse recomandate
Îngrășăminte cu eliberare controlată Îngrăşăminte hidrosolubile

Agromaster

Formule NPK (%) Longevitate
15-8-16+5MgO

Produs
*Agrolution pHLow

**Agrolution Special

***Solinure

Îngrăşăminte foliare
Produs

Solinure

Formule NPK (%)
15-13-25 +TE

14-8-22+5CaO+2.5MgO

11-35-11+2MgO+TE

14-6-23+2MgO+TE

Formule NPK (%)
*Ideal pentru apă dură

Agroleaf Power High N

31-11-11+TE

** Ideal pentru apă cu duritate scăzută
***Pretabil pentru orice tip de apă

Agroleaf Power High P

12-52-5+TE

Agroleaf Power High K

15-10-31+TE

Produsele prezentate sunt recomandări cu caracter general. Pentru un plan
personalizat de fertilizare, contactați reprezentanţii ICL Specialty Fertilizers.
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Produs

Castraveți
Această cultură se dezvoltă bine la temperaturi ridicate și la lumină cu intensitate
ridicată. Se dezvoltă bine pe soluri nisipoase sau organice bine structurate. Poate tolera
un pH ușor acid al solului (>5,5) și este sensibilă la salinitate.
Trebuie acordată o atenție specială fertilizării

cantitate mare de potasiu și calciu. În timp

cu azot deoarece un deficit al acestui

ce calciul este necesar în cantități similare

element poate duce la obținerea unor

cu ale azotului, potasiul este necesar într-o

fructe deformate. Castraveții necesită o

cantitate cu aproximativ 80% mai mare.

Produse recomandate
Îngrășăminte cu eliberare controlată Îngrăşăminte hidrosolubile
Produs

Formule NPK (%) Longevitate

Agromaster

16-10-16+2MgO

Produs
*Agrolution pHLow

**Agrolution Special

Îngrăşăminte foliare
Produs

***Solinure

15-13-25+TE

14-8-22+5CaO+2.5MgO

20-20-20+TE

Formule NPK (%)
Solinure

Agroleaf Power High P

Formule NPK (%)

14-6-23+2MgO +TE

12-52-5+TE
*Ideal pentru apă dură

Agroleaf Power High K

15-10-31+TE

** Ideal pentru apă cu duritate scăzută
***Pretabil pentru orice tip de apă

Agroleaf Power Calcium

11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE

Agroleaf Power Magnesium

10-5-10+16MgO+32SO3+TE

Produsele prezentate sunt recomandări cu caracter general. Pentru un plan
personalizat de fertilizare, contactați reprezentanţii ICL Specialty Fertilizers.
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Morcovi
Rădăcinile morcovilor cresc, în
mod optim, şi la 15-18°C în timp ce
germinarea şi creşterea vegetativă
optimă au loc la temperaturi mai
ridicate. Morcovii necesită temperaturi
scăzute pentru a induce înflorirea.
Această cultură se bucură de lumină,
soluri fertile organice, bine drenate, fără
pietre. Solurile nisipoase bogate în turbă
sunt perfecte, oferind cele mai bune
condiții rădăcinilor morcovilor pentru
a pătrunde adânc și a crește în volum.
Valoarea pH-ului solului trebuie să fie
între 6,5 și 7,5 pentru o dezvoltare ideală.
Morcovii au cerințe ridicate de potasiu și
calciu. Au nevoie de o cantitatea triplă de
potasiu și dublă de calciu în comparație
cu azotul. Potasiul imprimă fermitate
rădăcinilor şi intensifică culoarea şi gustul
dulce în timp ce azotul în exces produce
ramificarea rădăcinilor.

Produse recomandate

Produs

Formule NPK (%) Longevitate

Agromaster

11-11-21+14SO3

Agromaster

15-5-20+3MgO+20SO3

Produs

Formule NPK (%)

Agroleaf Power Total

20-20-20+TE

Agroleaf Power High K

15-10-31+TE

Produsele prezentate sunt recomandări cu caracter general. Pentru un plan
personalizat de fertilizare, contactați reprezentanţii ICL Specialty Fertilizers.
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Îngrășăminte cu eliberare controlată Îngrăşăminte foliare

Pepene galben
Această cultură necesită temperaturi ridicate şi lumină cu intensitate ridicată. Temperaturile
optime de creştere sunt cuprinse între 18-20 °C pe timpul nopţii şi 24-30 °C pe timpul zilei.
Pepenele galben preferă solurile adânci,

moderată. Toate soiurile de pepene galben

bogate în materii organice şi un pH aproape

au cerințe ridicate de potasiu, care necesită

neutru. Pepenele galben tolerează soluri uşor

cantități de K de 2,4 ori mai mari decât azotul

alcaline și este destul de rezistent la secetă

de care au nevoie.

Produse recomandate
Îngrășăminte cu eliberare controlată Îngrăşăminte hidrosolubile
Produs

Formule NPK (%) Longevitate

Agromaster

12-5-19+4MgO

Agromaster

15-5-20+3MgO+20SO3

*Agrolution pHLow

**Agrolution Special

Îngrăşăminte foliare
Produs

Produs

Formule NPK (%)

Agroleaf Power High N

31-11-11+TE

Agroleaf Power High P

12-52-5+TE

Agroleaf Power High K

15-10-31+TE

Agroleaf Power Calcium

11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE

Agroleaf Power Magnesium

10-5-10+16MgO+32SO3+TE

Formule NPK (%)
15-13-25+TE

14-8-22+5CaO+2.5MgO

***Solinure

10-5-39+2MgO+TE

Solinure

14-6-23+2MgO+TE

*Ideal pentru apă dură
** Ideal pentru apă cu duritate scăzută
***Pretabil pentru orice tip de apă

Produsele prezentate sunt recomandări cu caracter general. Pentru un plan
personalizat de fertilizare, contactați reprezentanţii ICL Specialty Fertilizers.
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Căpșuni
Această cultură crește în mod optim când temperaturile de pe timpul zilei și a nopții sunt
cuprinse între 18-22 °C și respectiv 10-13 °C.
Preferă solurile ușor texturate, deoarece

la fiecare creștere a unității EC din apa de

este foarte sensibilă la drenajul slab al

irigat peste valoarea de 0,7 dS/m. Plantele

solului. Căpșunile preferă solurile ușor

absorb cantități mari de potasiu, de două

acide cu un pH de 5,5-6,5. Căpșunile sunt

ori mai mari decât cerințele de azot. Trebuie

extrem de sensibile la salinitate, clorură,

acordată o atenție specială fertilizării cu fier

și bor. Producția poate fi redusă cu 33%

pentru a evita deficienţa acestui element.

Produse recomandate
Îngrășăminte cu eliberare controlată Îngrăşăminte hidrosolubile

Agroblen

Formule NPK (%) Longevitate

Produs
*Agrolution pHLow

18-5-10+4Ca+2MgO

**Agrolution Special
***Solinure

Îngrăşăminte foliare
Produs

Solinure

Formule NPK (%)

Agroleaf Power High P

12-52-5+TE

Agroleaf Power High K

15-10-31+TE

Agroleaf Power Calcium

11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE

Formule NPK (%)
10-10-40+TE
13-5-28+2CaO+2.5MgO
20-20-20+TE
10-5-39+2MgO+TE

*Ideal pentru apă dură
** Ideal pentru apă cu duritate scăzută
***Pretabil pentru orice tip de apă

Produsele prezentate sunt recomandări cu caracter general. Pentru un plan
personalizat de fertilizare, contactați reprezentanţii ICL Specialty Fertilizers.
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Produs

57

Mărul
Merii cresc în climate temperate, iar
mugurii lor necesită trecerea peste
perioade mai reci pentru a se deschide
în primăvară. În timpul iernii, pomul
poate rezista la temperaturi mici de
până la -10 °C, dar odată ce înflorește,
florile nu pot tolera înghețul.
pH-ul optim al solului dintr-o livadă de
meri este cuprins între 6,0 și 6,5. Dacă
solul și subsolul sunt acide în mod natural,
se recomandă aplicarea amendamentelor
cu calcar înainte de plantare. O bună
drenare a solului este deosebit de
importantă datorită necesităţii rădăcinilor
de a se dezvolta în soluri aerate. Merii
necesită cantități mari de potasiu
deoarece acesta este consumat de trei
ori mai mult decât azotul. Cel mai bun
program de fertilizare pentru meri include
fertilizarea cu îngrășăminte hidrosolubile
și fertilizarea foliară.

Produse recomandate
Îngrășăminte cu eliberare controlată Îngrăşăminte hidrosolubile
Produs
Agroblen
(în groapa de plantare)
– infiinţare livezi
Agromaster – pentru
livezi deja înfiinţate

Formule NPK (%) Longevitate

Produs
*Agrolution pHLow

17-9-8 +4MgO

**Agrolution Special

10-10-40 +TE
12-6-29+7CaO+TE

15-8-16+5MgO
***Solinure
Solinure

Îngrăşăminte foliare
Produs

Formule NPK (%)

Formule NPK (%)

20-20-20+TE
10-5-39+2MgO+TE

*Ideal pentru apă dură
** Ideal pentru apă cu duritate scăzută
***Pretabil pentru orice tip de apă

Agroleaf Power Total
Agroleaf Power Calcium
Agroleaf Power High K

20-20-20+TE
11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE
15-10-31+TE

Produsele prezentate sunt recomandări cu caracter general. Pentru un plan
personalizat de fertilizare, contactați reprezentanţii ICL Specialty Fertilizers.
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Struguri
Strugurii cresc în principal în regiuni cu o temperatură și climat subtropical. Vița de vie
pentru strugurii de masă produce, în general, fructe de calitate superioară într-un climat
cald și uscat în regiuni cu un sezon lung de vegetaţie.
Iarna trebuie să fie suficient de lungă pentru a

niciun strat obstructiv (roca superficială, strat

asigura perioada de repaus, dar nu ar trebui să

compact chimic sau fizic). Este recomandabil să

existe temperaturi de îngheț târzii care să prezintă

se evite creșterea strugurilor în soluri argiloase,

o amenințare pentru mugurii tineri. Cele mai

deoarece drenarea poate fi deficitară și se pot

importante caracteristici ale solului pentru această

acumula săruri. Strugurii sunt destul de toleranți la

cultură reprezintă o bună drenare și o adâncime

o gamă largă de pH în sol, dar se dezvoltă deosebit

adecvată (cel puțin 75 cm la 1 m) a solului, cu

de bine într-un sol cu un pH de 5,5-6.

Produse recomandate
Îngrășăminte cu eliberare controlată
Produs

Formule NPK (%) Longevitate

Agromaster

19-5-20

Agromaster

15-5-20+3MgO+20SO3

Agromaster

11-11-21+14SO3

Îngrăşăminte hidrosolubile
Produs
*Agrolution pHLow

***Solinure
Solinure

Formule NPK (%)
10-10-40

20-20-20+TE
10-5-39+2MgO+TE

*Ideal pentru apă dură

***Pretabil pentru orice tip de apă

Îngrăşăminte foliare
Produs

Formule NPK (%)

Agroleaf Power Total

20-20-20+TE

Agroleaf Power High K

15-10-31+TE

Produsele prezentate sunt recomandări cu caracter general. Pentru un plan
personalizat de fertilizare, contactați reprezentanţii ICL Specialty Fertilizers.
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** Ideal pentru apă cu duritate scăzută

Grâu
Această cultură poate fi împărţită în 2 grupe: grâu de toamnă și cel de primăvară, având
diferite perioade de vegetaţie de 180-250 și respectiv 100-130 zile.
Grâul de toamnă se seamănă începând cu

sensibilă moderat la salinitate. Grâul este

sfârşitul lunii august și necesită o perioadă cu

foarte sensibil la o cantitate insuficientă de

temperaturi scăzute pentru ca planta să se

azot și răspunde foarte bine la fertilizarea

dezvolte adecvat. Solurile cu textură medie

cu azot. Sulful este un nutrient important,

sunt preferate, în timp ce ar trebui evitate

limitativ pentru productivitate; are nevoie

solurile ușoare, nisipoase. pH-ul ideal al

de o cantitate de Sulf de aprox.10% din

solului este cuprins între 6 și 7 iar cultura este

cantitatea totală de azot.

Produse recomandate
Îngrășăminte cu eliberare controlată Îngrăşăminte foliare
Produs
Agromaster Start
Mini

Formule NPK (%) Longevitate

Produs

21-21-5+2MgO+15SO3

Agroleaf Power High N

31-11-11+TE

Agroleaf Power Total

20-20-20+TE

Agroleaf Power High K

15-10-31+TE

Produsele prezentate sunt recomandări cu caracter general. Pentru un plan
personalizat de fertilizare, contactați reprezentanţii ICL Specialty Fertilizers.

Agroleaf Power
Magnesium
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Formule NPK (%)

10-5-10+16MgO+32SO3+TE

Rapiță
Această cultură poate fi subdivizată în 2 categorii: rapiţă de toamnă și cea de
primăvară. Producțiile cele mai mari sunt obținute din cultura de toamnă deoarece
are avantajul unui perioade de vegetaţie mai mare.
Rapiţa de toamnă are nevoie de o perioadă

având un consum de NPK considerabil

cu temperaturi scăzute pentru a înflori

mai mare decât culturile de cereale. De la

la momentul potrivit în următorul an.

începutul perioadei de creștere vegetativă

Rapița se dezvoltă bine într-o varietate

în primăvară și până la înflorire, rapița

largă de soluri dar este mai sensibilă

are cele mai mari rate zilnice de asimilare

decât cerealele la compactarea solului. O

a potasiului: între 6 și 12 kg/ha/zi K2O.

drenare redusă a solului și un pH mai mic

Această cultură este foarte sensibilă la

de 5,5 pot restricționa creșterea. Această

deficitul de sulf și trebuie acordă o atenție

cultură tolerează salinitatea. Rapița are

specială fertilizării cu micronutrienți.

o rată de asimilare intensă a nutrienților,

Îngrășăminte cu eliberare controlată Îngrăşăminte foliare
Produs
Agromaster Start
Mini

Formule NPK (%) Longevitate
21-21-5+2MgO

Agromaster

15-5-20+3MgO+20SO3

Agromaster

11-11-21+14SO3

Produs

Formule NPK (%)

Agroleaf Power High P

12-52-5+TE

Agroleaf Power High K

15-10-31+TE

Agroleaf Power Total

20-20-20+TE

Agroleaf Power
Magnesium

10-5-10+16MgO+32SO3+TE

Produsele prezentate sunt recomandări cu caracter general. Pentru un plan personalizat de fertilizare, contactați reprezentanţii ICL Specialty Fertilizers.
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Produse recomandate

Porumb
Porumbul este o cultură anuală, termofilă, care utilizează foarte eficient
intensitatea luminoasă ridicată.
Cultura se adaptează pe orice tip de sol

toată perioada de vegetaţie. Porumbul

cu drenaj adecvat, asigurându-i-se condiții

preferă soluri cu un pH cuprins între 6,0 și

aerobe. De asemenea, solurile trebuie să

7,2. Această cultură necesită cantități mari

aibă o capacitate bună de reținere a apei

de azot, fosfor, potasiu, calciu, magneziu,

pentru a asigura umiditatea adecvată pe

fier și zinc.

Produse recomandate
Îngrășăminte cu eliberare controlată Îngrăşăminte foliare
Produs

Formule NPK (%) Longevitate

Agromaster

25-5-10+22SO3

Agromaster

20-05-09+3MgO+31SO3

Produs
Agroleaf Power Total
Agroleaf Power High P
Agroleaf Special Zn

Formule NPK (%)
20-20-20+TE
12-52-5+TE
14% Zinc EDTA

Produsele prezentate sunt recomandări cu caracter general. Pentru un plan
personalizat de fertilizare, contactați reprezentanţii ICL Specialty Fertilizers.
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Cartofi
Cartofii cresc într-o gamă variată de
condiţii climatice, însă temperatura
optimă din timpul zilei este cuprinsă
între 17 și 20°C.
Cartofii se dezvoltă bine în majoritatea
solurilor, însă productivitatea şi recoltarea
sunt mai eficiente în solurile mai ușoare.
Este necesară o structură bună a solului
deoarece această cultură preferă solurile
bine drenate, aerisite. pH-ul optim al
solului este cuprins între 5 și 6. Solurile
ușor alcaline por afecta calitatea cojii iar
condițiile ridicate de alcalinitate pot induce
carenţe de nutriţie. Cartofii au un nivel
ridicat de consum al azotului și cerințe
mari de potasiu. Fertilizarea adecvată cu
calciu prelungeşte durata de depozitare a
tuberculilor.

Produse recomandate
Îngrășăminte cu eliberare controlată Îngrăşăminte foliare
Formule NPK (%) Longevitate

Agromaster

16-10-16+2MgO

Agromaster

11-11-21+14SO3

Agromaster

15-5-20+3MgO+20SO3

Produs

Formule NPK (%)

Agroleaf Power High P

12-52-5+TE

Agroleaf Power High K

15-10-31+TE

Agroleaf Power Calcium

11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE

Agroleaf Power Magnesium

10-5-10+16MgO+32SO3+TE

Produsele prezentate sunt recomandări cu caracter general. Pentru un plan
personalizat de fertilizare, contactați reprezentanţii ICL Specialty Fertilizers.

63

Informaţii utile

Produs

5.2

Informaţii utile

ANGELA WEB PENTRU
NUTRIȚIA DE PRECIZIE

Proiectat de experții ICL, AngelaWeb 2.0 duce nutriția de precizie către un nivel superior
Conţinînd peste 900 de culturi ca recomandări individuale de fertilizare și oferind posibilitatea de personalizare a
culturilor specifice de fructe, legume și cele ornamentale, AngelaWeb 2.0 are ia în considerare tipul, varietatea, mediul
de creștere și faza de creștere a culturii pentru a afișa cerințele nutriționale specifice. Prin introducerea informațiilor
cu privire la analiza sursei de apă și a modului în care aceasta este aplicată, și prin selectarea îngrășămintelor
corespunzătoare, AngelaWeb 2.0 calculează un program personalizat de fertilizare după nevoile exacte ale culturii.
Reprezentanții locali și specialiștii ICL cunosc bine cerințele plantelor și îngrășămintele folosite în obținerea
unor culturi de succes. Pe baza analizei solului și a apei de irigat, ICL vă poate oferi programe și recomandări de
fertilizare personalizate.

Analizarea frecventă a solului și apei este
esențială pentru o producție de succes.
Reprezentanții ICL pot efectua teste rapide ale
pH-ului și EC-ului din sol și apă iar rezultatele le
pot oferi idei despre tipul de îngrășăminte pe care ar
trebui să-l utilizați. Dar recomandările și programele
de fertilizare exacte pot fi furnizate doar pe baza
efectuării unei analizei exacte a apei în laborator. Pe baza
rezultatelor analizei apei, reprezentanții ICL pot pregăti
tehnologii personalizate pentru fiecare tip de etapă și fază de
dezvoltare cu ajutorul software-ului unic, inovativ și îmbunătățit
continuu – ANGELA WEB 2.0
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Oferind plantelor ceea ce au
nevoie

Economisirea timpului, a
costurilor și protejarea mediului

Mulți factori au un impact asupra calității plantelor iar

În timp ce unele persoane consideră calcularea manuală a

nutriția corectă este unul dintre cei mai importanţi. Nu

programelor nutriționale pentru diferite faze ale culturii ca

numai că are un rol cheie în prevenirea bolilor şi creșterea

fiind descurajatoare și consumatoare de timp, programul

sănătoasă a plantelor dar influenţează în mare măsură

AngelaWeb 2.0 a fost special creat pentru a economisi

producția culturilor și, prin urmare, performanța ei

timp prețios de administrare și pentru a reduce erorile din

financiară. Plantele au nevoie de nutrienții corespunzători

calcularea nutrienților necesari plentelor pentru a crește și

în funcție de stadiul de dezvoltare, mediul de creștere,

se dezvolta în condiții optime .

pH-ul și conductivitatea electrică (EC). Calitatea apei

Deoarece prețul materiilor prime ca minerale și costul

este alt parametru important iar sursa de apă se poate

de transport sunt în continuă creștere, îngrășămintele

schimba de-a lungul sezonului, atunci când se face irigarea

reprezintă un cost semnificativ pentru rentabilitatea

culturilor din diferite surse de apă. Metoda de irigare a

culturilor. Dacă aplicați o cantitate mică, calitatea/eficiența

culturilor are, de asemenea, un impact major.

culturilor va avea de suferit iar dacă aplicați o cantitatea
mare, veți pierde bani iar mediul înconjurător va avea de
suferit, iar cultivatorii vor avea de suferit din cauza noii
directive-cadru referitoare la poluarea apelor.

Cum funcționează…
Având la bază site-uri web, AngelaWeb 2.0 este simplu de
utilizat și aplicat. Mai întâi, se selectează cultura, precum și
tipul mediului de creștere (sol, turbă, vată minerală etc) și
faza de creștere a plantelor. În baza acestora, se afișează

Informaţii utile

cererile nutriționale specifice culturilor. Următorul pas implică
introducerea datelor provenite din analizarea detaliată a
sursei de apă și modul cum se va aplica. Apoi, prin selectarea
gamei de îngrășăminte adecvată, monoelemente sau de tip
NPK+microelemente, software-ul calculează un program
de fertilizare. Adițional, generează un grafic care prezintă
procentul de nevoi nutriționale ale plantei, îndeplinite în fiecare
fază de creștere, precum și nivel-ul EC-ului din soluția finală.
Pe durata sezonului,chiar dacă au loc anumite schimbări

AngelaWeb 2.0 generează
grafice aratând procentual

de elemente, cum ar fi sursa de apă, datele existente pot fi

cât din necesarul plantei în

preluate și pot fi făcute rapid modificări asupra recomandărilor.

nutrienţi a fost atins prin

Software-ul, care a făcut ajustările necesare în programul de

utilizarea îngrăşămintelor

fertilizare, produce noi liste de date și rapoarte.

selectate.
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RECOMANDĂRILE ICL

Informații de bază pentru
îngrășămintele hidrosolubile

Care sunt parametrii pentru a alege corect formula de
îngrăşământ, având în vedere sezonul de producţie?

1

Sursa de azot dintr-o anumită formulă determină dacă acel îngrăşământ se poate folosi într-un anumit sezon de cultură.
Uree- CO(NH2)2: Majoritatea plantelor nu
pot absorbi ureea în forma existentă. Ureea
este transformată în azot amoniacal în sol, un
proces care durează până la șapte zile, dacă
temperatura solului este mică (sub 10°C). De
aceea, formulele care conțin niveluri scăzute de
uree trebuie alese pentru fertilizare în sezonul
toamnă/primăvară. La temperaturi ridicate ale
solului, acest proces poate dura câteva ore, prin
urmare formulele pe bază de uree pot fi folosite
vara și toamna devreme.

Azotul amoniacal – N-NH4: Azotul amoniacal
sub formă de cation se va lega de argila din
componenţa solului și nu va fi levigat din zona
rădăcinilor. Folosiți îngrășăminte pe bază de
azot amoniacal în sezoanele reci și ploioase. Nu
folosiți îngrășăminte care conțin niveluri ridicate
de amoniu la temperaturi extrem de ridicate
deoarece există riscul să se acumuleze NH3
(amoniac) în plante.

Azotul nitric – N-NO3: Azotul nitric în formă de
anion nu se va lega de argila din componenţa
solului și se va leviga foarte repede din zona
rădăcinilor.
Nu folosiți îngrășăminte pe bază de azot nitric
dacă se așteaptă ploi consistente. Nitratul se
poate folosi iarna atunci când solul este rece şi
în stadiile reproductive ale culturilor.

Care sunt parametrii pentru a alege corect
îngrăşământul cu efect de reducere a pH-ului?

2

Cel mai important parametru atunci când se selectează îngrășămintele ce au efect de reducere a pH-ului este nivelul de bicarbonat
(HCO3) din apa de irigat. Utilizarea îngrășămintelor care reduc pH-ul se recomandă dacă apa conține cel puţin 100 mg/l HCO3 sau
mai mult. Este important să se verifice capacitatea de reducere a bicarbonatului din fiecare formulă și să se selecteze una care să se
potrivească cu apa pe care o folosește producătorul respectiv.

Câte kilograme de îngrășăminte hidrosolubile pot fi
dizolvate într-un metru cub de apă?

3

Recomandăm folosirea unei soluţii stoc de 10-15% pentru 1000 litri. Deci, este posibilă dizolvarea a 100-150 kg de îngrășământ la o

Care sunt avantajele și dezavantajele utilizării unor
surse diferite de azot?

4

Portofoliul de îngrășăminte hidrosolubile ICL cuprinde diferite formule care conțin diferite surse de azot. Pentru pomii fructiferi și
legumele cultivate în câmp deschis, folosiți îngrăşăminte care conțin uree. Formulele foarte concentrate au un EC mai redus iar ureea
este transformată rapid în NH4 pe care plantele îl pot asimila cu uşurinţă. Pentru culturile care cresc în soluri calcaroase, vă sugerăm
aplicarea îngrășămintelor pe bază de NH4, într-un stadiu incipient datorită efectului său de acidifiere. Prin utilizarea acestor formule,
disponibilitatea micronutrienților poate fi îmbunătățită. Vă sugerăm să selectați formule cu un conținut mare de N-NO3 în faza de
reproducere pentru majoritatea culturilor, pentru a preveni concurența în absorbţia calciului. La culturile crescute fără pământ (în
substrat), vă recomandăm să selectați formule care sunt bazate, în principal, pe nitrat și care nu conțin uree.
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temperatură ideală de 21°C.

5

La ce culturi se pot folosi produsele pe bază de clorură
(de ex. Solinure FX)?

Îngrășămintele solubile în apă care conțin clorură de potasiu (K) se pot folosi atât pentru pomii fructiferi cât și pentru legumele care
nu sunt sensibile la clorură, cum ar fi sparanghel, tomate, tomate cherry, pepene verde și pepene galben etc.

6

Se pot aplica doar îngrășăminte foliare în locul
îngrășămintelor de bază?

Aplicarea foliară nu poate înlocui fertilizarea de bază a solului, dar este un mod excelent pentru a asigura nutrienții suplimentari în
timpul perioadelor critice.

7

Se pot amesteca două tipuri diferite de îngrășăminte
hidrosolubile pentru a satisface nevoile nutriționale ale
plantelor?

Se pot amesteca două formule. Amestecați întotdeauna formulele din aceaşi gamă de îngrăşăminte (de exemplu, două formule din
portofoliul Solinure GT) și nu amestecați formule care conțin calciu cu alte formule.

8

Cât de puternice sunt efectele acidifiante ale PeKacid?

1 kg PeKacid poate elimina 240 g HCO3 și va asigura un aport nutritiv de 600 g P2O5 și 200 g K2O.

9

Cum poate fi folosit PeKacid pentru a desfunda
picurătoarele blocate dintr-un sistem de fertilizare?

Pentru a desfunda picurătoarele blocate cu ajutorul PeKacid, respectați următoarele instrucțiuni:
• Folosiți 5 kg PeKacid la fiecare m3 apă
• Calculați debitul pe oră pentru suprafaţa dumneavoastră
• Timpul necesar pentru aplicarea PeKacid este de 15 minute
• Calculați cantitatea de apă pentru 15 minute.
Exemplu:
– Debitul este de 6 m3 pe oră
– 1,5 m3 (6 x 0,25) este debitul în 15 minute
• 5 kg PeKacid x 1,5 m3=7,5 kg
• 7,5 kg PeKacid este necesar timp de 15 minute pentru a desfunda picurătoarele din acest exemplu

10

Cum trebuie monitorizați nutrienții din apa de irigat
și din soluția solului?

Pentru a monitoriza soluția de irigat, este important să se verifice pH-ul și EC-ul soluției. Dacă se cunoaște EC-ul și pH-ul precum și formula
aplicată, putem fi siguri că planta va primi cantitatea necesară de nutriție în fiecare fază de creștere. La verificarea soluției solului, vă
recomandăm să folosiți extractoare de soluție pentru sol. În acest fel, se pot obține mai multe date cu privire la nivelul de nutrienţi aflaţi în
zona rădăcinilor active.
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îngrășămintele cu eliberare controlată

1

Se poate aplica Agromaster prin împrăştiere?

Agromaster este un amestec de diverse granule peliculate şi nepeliculate cu dimensiuni, forme și greutăți specifice. Diferențele
dintre granule influențează omogenitatea împrăştierii îngrăşământului. La legume și culturi agricole, Agromaster se poate aplica prin
împrăştiere pe o rază care să nu depășească 12 m. În plantaţii pomicole – unde distanța dintre rânduri este mică – Agromaster se
poate aplica prin împrăştiere dar, ca şi în cazul celorlalte culturi, este mai eficient dacă se aplică pe rânduri.

2

Se poate aplica Agroblen prin împrăştiere?

Agroblen este un îngrășământ peliculat complet, cu granulaţie omogenă. Prin urmare, se poate aplica prin împrăștiere. Însă mult mai
important, având în vedere că este un îngrășământ 100% peliculat, se poate aplica în siguranță şi cu un efect mult mai bun direct în
zona rădăcinilor. Cel mai eficient mod de aplicare a Agroblen este pe rânduri (la o adâncime de aproximativ 5 cm), lângă rădăcinile
plantelor. Altă opțiune este de a aplica Agroblen în gropile de plantare, chiar sub rădăcini. Cu toate acestea, recomandăm, în acest
caz, adăugarea unui strat subțire de pământ între rădăcini și îngrășămintele cu eliberare controlată.

3

Se poate aplica Agromaster prin metoda de aplicare pe
rânduri?

Agromaster se poate aplica pe rânduri, dar este important să nu se aplice prea aproape de rădăcinile plantelor. În general, distanța
sigură este de 5-10 cm faţă de sistemul radicular al plantelor.

4

Se poate aplica Agromaster în gropile de plantare?

Aplicarea Agromaster în gropile de plantare nu se recomandă deoarece conține un îngrășământ nepeliculat și, astfel, poate arde rădăcinile.

5

Care este cea mai bună metodă de aplicare a
Agromaster Start Mini?

Agromaster Start Mini este un produs dedicat, în primul rând, pentru culturile agricole semănate pe teren plan, în rânduri şi nu
pentru cele semănate în teren modelat (straturi). Cele mai multe dintre noile semănători pneumatice și noile maşini de semănat sunt
prevăzute cu un rezervor suplimentar pentru aplicarea îngrășămintelor minigranulate în cantități mici. Acesta este cel mai bun mod
de a distribui granulele mici ale îngrăşământului, aproape de semințe și de a maximiza efectul nutrienților.
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Pot folosi CRF pentru a îndeplini nevoile nutriționale ale
plantelor pe tot parcursul perioadei lor de vegetaţie?

6

Acest lucru depinde de cultură, de durata perioadei de vegetaţie și de necesitățile nutriționale ale culturii respective. Pentru unele
culturi, o doză completă de Agroblen poate furniza elementele nutritive necesare, dar în unele cazuri, este nevoie de o fertilizare
fazială suplimentară cu îngrăşăminte solide sau cu îngrăşăminte hidrosolubile.
De exemplu, atunci când cultura are nevoie de cantități foarte mari de potasiu în fază de coacere a fructelor, Agroblen nu va furniza
potasiul necesar și va fi nevoie de aplicarea unor cantităţi suplimentare de îngrăşământ cu potasiu.

Cum alegem corect longevitatea unui produs?

7

Este important să se verifice temperatura solului din regiunea dumneavoastră pentru cultura respectivă. Dacă temperatura solului
este scăzută şi eliberarea nutrienților va fi, de asemenea, mai mică, prelungind longevitatea produsului. Longevitatea CRF este
indicată standard la o temperatură a solului de 21°C.
De asemenea, lungimea perioadei de vegetaţie determină longevitatea luată în considerare (de exemplu (culturi cu ciclu scurt precum
salata faţă de culturi cu ciclu lung precum porumbul).
ICL poate ajuta la determinarea longevităţii corecte a unui produs pentru diverse culturi prin simularea eliberării controlate a
nutrienţilor din acel produs .

Eliberarea controlată a P și K este similară
cu eliberarea N?

8

Dacă N, P și K sunt peliculate procentual la același nivel, puteți să vă așteptați la un model similar de eliberare pentru toate elementele.

Care este temperatura la care se oprește eliberarea
nutrienţilor peliculaţi cu tehnologia E-Max?

9

Informaţii utile

În mod normal, un îngrășământ peliculat cu tehnologia E-Max va înceta să se elibereze nutrienţi la 0°C.
Odată cu scăderea temperaturii, cerințele nutritive ale plantelor se vor reduce și, astfel, se va reduce și eliberarea nutrienților
dintr-un îngrășământ cu eliberare controlată.

Utilizarea îngrăşămintelor cu uree peliculată are drept rezultat
reducerea pierderii azotului prin volatilizare faţă de utilizarea
îngrăşămintelor pe bază de uree nepeliculată?

10

Ureea care este aplicată prin împrăştiere la suprafața solului și în lipsa apei (irigare sau ploi) va rămâne la suprafața solului și se va
volatiliza parțial sub formă de NH3. Această pierdere de azot este accelerată de temperaturi ridicate și vânt. Putem minimiza acest
lucru utilizând ureea peliculată. Când granulele peliculate de azot sunt încorporate în sol, eficiența este chiar mai bună.
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METODE DE APLICARE

Foliare
Fertilizarea foliară înseamnă aplicarea prin pulverizare a nutrienților pe frunzele și
tulpinile plantelor.
Efectele observate ale fertilizării foliare

îngrășământului este aleasă în consecință.

includ creșterea producției, o rezistență

Cantitatea de nutrienți pe care plantele

mai bună la boli și dăunători, toleranțe

o pot absorbi prin aplicarea foliară este

îmbunătățite la secetă și calitate

limitată și, în general, mult mai mică decât

îmbunătățită a culturilor. Răspunsul

cerințele lor totale de nutrienți.

plantei depinde de cultură, forma
îngrășământului, concentrația și frecvența

Prin urmare, aplicarea îngrășămintelor

aplicării precum și faza de creștere a

trebuie să fie folosită ca formă

plantei. Aplicațiile foliare sunt adesea

suplimentară de fertilizare. Nu poate

aplicate în concordanţă cu etapele

înlocui fertilizarea de bază.

vegetative sau ale plantelor, iar formula

Fertilizarea foliară nu trebuie
considerată a fi un substituent
al fertilizării de bază a solului.
Recomandări pentru aplicarea foliară eficientă
zz Cele mai bune perioade pentru tratamentele foliare sunt dimineața și după amiaza târziu, când
umiditatea este mai mare iar frunzele sunt într-o stare completă de turgescenţă a celulelor.
zz Evitați pulverizarea în timpul orelor cu temperaturi ridicate din timpul zilei; absorbția la temperaturi
mari este foarte redusă, iar plantele pot fi expuse la stres și se pot arde.
zz Formarea de rouă după aplicarea foliară este un ajutor important pentru o absorbţie prelungită, datorită
resolubilizării îngrășămintelor în roua colectată pe frunze.
zz Pulverizarea trebuie să aibă loc în condiții minime de vânt. Acest lucru este important mai ales la
pulverizările fine.
zz Pulverizați întotdeauna atunci când umiditatea solului este suficientă. Frunzele vor fi turgescente și nu vor
Informaţii utile

fi sensibile la stresul hidric. Luați în considerare irigarea culturii cu o zi înaintea tratamentelor foliare.
zz Evitați aplicările foliare chiar înainte de ploi sau irigarea prin aspersie pentru a preveni spălarea
îngrăşămintelor.
zz pH-ul optim pentru o pulverizare foliară este ușor acid (5 ± 0,5).
zz Utilizarea unui agent de umectare adecvat sau surfactant scade tensiunea superficială a picăturilor de
pulverizare, îmbunătățește distribuția picăturilor, mărește suprafața umezită, reduce arderea/pălirea
frunzelor, și îmbunătățește absorbția produsului. Verificați întotdeauna compatibilitatea surfactantului
cu îngrășământul foliar.
zz Asigurați-vă că îngrășământul este complet solubil. Nu este necesar un echipament special - soluțiile
foliare pot fi aplicate cu ajutorul unor maşini de stropit convenționale.
zz Selectați volumul corespunzător de pulverizare și presiunea pentru fiecare cultură. Folosind volumul
corect de pulverizare este esențial să se realizeze o acoperire completă a aparatului foliar al plantelor.
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Fertirigarea
Fertirigarea este o metodă prin care sistemul de irigare distribuie îngrășăminte
plantelor. Fertirigarea impune utilizarea îngrășămintelor solubile în apă (WSF).
Pentru a maximiza rezultatele, un producător are nevoie să fertilizeze consecvent
plantele cu îngrăşăminte hidrosolubile pe toată durata ciclului de irigare.
Fertirigarea face posibilă aplicarea foarte

intermediul asigurării precise și la timp a

precisă a nutrienților conform cererilor

nutrienților și, pe de altă parte, cantitatea

nutriționale ale culturii. Aceasta are

de nutrienți aplicată poate fi redusă

beneficii duble: pe de o parte, poate crește

datorită reducerii pierderilor acestora prin

potenţialul de producţie al culturii prin

levigare sau volatilizare.

Înainte de a stabili programul de fertilizare, trebuie luați în considerare
mai mulți parametri:
1.

Solul: analiza solului este un factor foarte important în determinarea planului

Principiile unui plan
de fertilizare adecvat
1

Definirea cerințelor nutriționale
ale culturilor în timpul perioadei de
vegetaţie

2

Calcularea nutrienților proveniţi din
alte surse (sol, apă, îngrășământ
organic)

3

Calcularea cantității de apă de care
are nevoie cultura în fiecare zi

4

Alegerea formulei corecte pentru
fiecare stadiu de dezvoltare

5

Calcularea cantității totale de
îngrășământ hidrosolubil de care
are nevoie cultura în fiecare stadiu
de creștere (în kg pe hectar pe zi)

de fertilizare; prin cunoașterea nivelurilor de nutrienți din sol se înțelege
că producătorul poate ajusta planul de fertilizare (adăugând sau reducând
nutrienți). PH-ul solului face posibilă estimarea cantităţii de nutrienţi
disponibili plantelor.
2.

Apa: analiza apei este importantă deoarece îi aduce la cunoștință
producătorului care sunt nutrienții pe care îi va oferi apa. Toţi nutrienţii
din apă sunt importanţi, însă cel mai ades urmăriţi sunt: Ca, Mg și Cl. Prin
cunoașterea nivelurilor pH-ului din apă i se dă posibilitatea producătorului să
aleagă cea mai bună formulă pentru situația cu care se confruntă. De exemplu,
dacă nivelurile de pH al apei și al bicarbonaților sunt mari, producătorul va
alege îngrășămintele cu efect de acidifiere pentru a neutraliza bicarbonații și a
reduce pH-ul apei. (Mai multe informații sunt disponibile în secțiunea ”calitatea
apei”).

3.

Cererea culturilor: prin cunoașterea cerinţelor nutritive ale diverselor culturi
în timpul ciclului de vegetaţie, i se dă posibilitatea producătorului să creeze un
plan exact de fertilizare care va avea drept rezultat o producție îmbunătăţită.
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ICL Specialty Fertilizers poate oferi
asistență tehnică pentru calcularea
particularizată a unor planuri
optime de fertilizare. Cu programul
AngelaWeb, ICL pune la dispoziţia
producătorilor un instrument
inovator care vă ajută să vă stabiliţi
propriul plan de fertilizare (Vezi
Secțiunea 5 Informaţii utile!).

Pentru reuşita culturilor, trebuie să ținem
seama de o multitudine de factori
Pe lângă condițiile climatice (temperatură, umiditate,

de udare ne referim în mare măsură la nutrienții pe

intensitate luminoasă etc), pH-ul și nivelul de nutrienți

care-i conține, pH-ul acesteia, nivelul de săruri, exprimat

din sol, un alt factor important este calitatea apei cu

de multe ori ca și conductivitate (EC), și la nivelul

care irigăm culturile. Când vorbim despre calitatea apei

bicarbonaților.

De ce sunt importanți acești parametri?
Nivelul de nutrienți
Prin apa de irigat, furnizăm plantei macroelemente și microelemente.
Cunoscând nivelul acestor nutrienți și nevoile plantelor pentru a obține recolte bogate, se pot stabili doze optime de
fertilizare, se evită fertilizarea în exces a plantelor, reducând astfel şi costurile de producție.

pH-ul
PH-ul reprezintă gradul de aciditate al solului sau al apei, exprimat pe o scală logaritmică de la 0 la 14, unde 0
indică un pH foarte acid iar 14 un pH foarte alcalin. Valoarea 7 corespunde unui pH neutru.
Fiecare cultură are nevoie de un

creșterea și dezvoltarea plantei. La

mari de îngrășăminte ceea ce va

anumit nivel de pH pentru o creștere și

valori ridicate ale pH-ului (de peste

crește nivelul de săruri (EC-ul) în jurul

dezvoltare armonioasă. pH-ul apei de

7-7,5), absorbția de fosfor, fier, bor,

rădăcinilor, și ca atare se pot produce

irigat este la fel de important ca pH-ul

cupru și zinc începe să fie inhibată.

alte dezechilibre – reducerea absorbției

solului în care se vor dezvolta plantele.

Acesta este unul din motivele pentru

apei și a nutrienților în plantă din cauza

Marea majoritate a culturilor cresc și

care apar deficiențe pe plante, cu toate

presiunii osmotice mari creată în jurul

se dezvoltă la un pH care variază între

că s-au utilizat fertilizanți pentru a

rădăcinilor prin creșterea nivelului de

5,5 și 6,5. Este important să înțelegem

acoperi necesarul plantelor în nutrienți.

săruri solubile, și, de asemenea, vom

că pH-ul are o influență directă asupra

Necunoscând acești parametri vom

mări și costurile de producție.

absorbției de nutrienți esențiali pentru

fi tentați să aplicăm cantități mai

Duritate – HCO3 mg/l

Apă cu duritate scăzută

0-60

Apă dură moderat

61-120

Apă dură

121-180

Foarte dură

180+

Duritatea apei
Duritatea apei este un factor foarte important care
determină calitatea apei. Calciul (Ca) și magneziul (Mg)
au un rol important în duritatea apei. Pentru a verifica cu
exactitate pH-ul apei, producătorul are nevoie să efectueze
o analiză detaliată a apei.
Pentru a obține un pH cu valoarea 6, producătorul trebui să menţină aprox.
40 mg/l HCO3 în soluția de irigat.

EC: concentrația de săruri
Valoarea EC-ului este expimată numeric în mS/cm. În general, valoarea EC-ului din soluția care ajunge la plante
este format din EC-ul apei de udare + EC-ul îngrășământului hidrosolubil și nu trebuie să depășească valoarea de
2-2.2. Această valoare este recomandată pentru culturile crescute în sol.
Îngrășămintele hidrosolubile sunt practic niște săruri care dizolvate în apă cresc concentrația de săruri cu o anumită
valoare. În general, aceste valori sunt exprimate în gram/litru și sunt specificate pe ambalaje.
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Clasa de duritate

Îngrășăminte cu eliberare
controlată
Îngrășămintele convenționale asigură nutrienți imediat după aplicare,
de obicei la începutul sezonului când cerințele faţă nutrienți ale culturii
sunt mici.
Cu toate acestea, culturile necesită

şi pot crea goluri în fertilizarea

nutrienți pe întreaga perioadă de

culturilor. Prin asigurarea nutrienților

creștere activă. Îngrășămintele

petru toată perioada de vegetaţie,

cu eliberare controlată (CRF) sunt

îngrășămintele cu eliberare

proiectate să asigure nutrienți pe

controlată pot crește eficiența

întreaga perioadă de vegetaţie.

îngrășământului și producţia,

Agroblen și Agromaster reduc nevoia

oferindu-le fermierilor opțiunea de

de fertilizare fazială a culturilor

a reduce numărul de aplicări fără a

care, de cele mai multe ori, sunt

sacrifica productivitatea.

aplicate în momente nepotrivite

Recomandări de aplicare a îngrășămintelor cu eliberare controlată
1.

Produsele Agromaster și Agroblen au fost create pentru fertilizarea culturilor
din câmp şi spaţii protejate

2.

Acestea pot fi aplicate prin împrăștiere sau pe rânduri, localizat, în straturi
modelate sau chiar în gropile de plantare

3.

Când se aplică pe rânduri sau localizat, asigurați-vă că produsul se află la 10
cm de plante (a se vedea figura)

4.

Metoda de aplicare folosită ţine cont de cultură și de produsul ales (contactați
reprezentanţii ICL pentru recomandări personalizate)

5.

Agroblen (NPK 100% peliculat) poate fi recomandat pentru aplicarea în gropile
de plantare; Agromaster nu este recomandat deoarece conține şi îngrășământ
nepeliculat

6.

Pentru cele mai bune rezultate, îngrăşămintele ar trebui incorporate în primii
5-10 cm ai solului

7.

Aplicați îngrăşămintele înainte de plantare sau la 20-30 zile de la însămânțare

8.

Dacă irigaţi prin picurare, aplicați îngrăşămintele lângă banda de picurare (a
se vedea figura)

9.
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După aplicare se recomandă o irigare de aprovizionare

Aplicare pe rânduri

Aplicare pe teren modelat

Aplicare localizată

Informaţii utile

Aplicare în gropile de plantare

zzNu folosiți Agromaster în gropile de
plantare
zzFolosiți doar produse NPK
peliculate 100%, ca cele din gama
Agroblen
zzÎnainte de aplicarea îngrăşămintelor
CRF în gropile de plantare,
consultați reprezentanţii ICL.
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5.5

Informaţii utile

LISTA DE AMESTECURI
COMPATIBILE CU PRODUSE
FITOSANITARE

Total 20-20-20+TE
Agroleaf Power
Total
cu

Rezultatele testului Rezultatele testului
chimic
de fitotoxicitate

Doza testată pe hectar

Scor general

Acanto 250 SC

5 kg/300 l water + 1 l/300 l water

(+)

(+)

(+)

Acrobat MZ 69 WG

5 kg/700 l water + 3 kg/700 l water

(+)

(+)

(+)

Alert 375 SC

5 kg/300 l water + 1 l/300 l water

(+)

(+)

(+)

Aliette 80 WG

5 kg/300 l water + 0,5%

(+)

(+)

(+)

Altima 500 SC

5 kg/700 l water + 0,5 l/700 l water

(-)

(+)

(-)

Amistar 250 SC

5 kg/700 l water + 0,8 l/700 l water

(+)

(+)

(+)

Amistar Opti 480 SC

5 kg/700 l water + 2,5 l/700 l water

(+)

(+)

(+)

Bravo 500 SC

5 kg/300 l water + 3 l/300 l water

(+)

(+)

(+)

Capalo 337,5 SE

5 kg/300 l water + 2 l/300 l water

(+)

(+)

(+)

Curzate M 72,5 WP

5 kg/700 l water + 2,3 kg/700 l water

(+)

(+)

(+)

Decis 2,5 EC

5 kg/300 l water + 0,35 l/300 l water

(+)

(+)

(+)

Delan 700 WG

5 kg/300 l water + 0,75 kg/300 l water

(+)

(+)

(+)

Duett Ultra 497 SC

5 kg/300 l water + 0,6 l/300 l water

(+)

(+)

(+)

Ekonom 72 WP

5 kg/700 l water + 2,5 kg/700 l water

(+)

(+)

(+)

Envidor 240 EW

5 kg/500 l water + 0,4 l/500 l water

(+)

(+)

(+)

Glean 75 WG

5 kg/300 l water + 0,025 kg/300 l water

(+)

(+)

(+)

Gwarant 500 SC

5 kg/600 l water + 2 l/600 l water

(+)

(+)

(+)

Helm-Cymi 72,5 WP

5 kg/700 l water + 3 kg/700 l water

(+)

(+)

(+)

Huzar 05 WG

5 kg/300 l water + 0,2 kg/300 l water

(+ -)

(+)

(+ -)

Infinito 687,5 SC

5 kg/300 l water + 0,3%

(+)

(+)

(+)

Magus 200 SC

5 kg/500 l water + 0,9 l/500 l water

(+)

(+)

(+)

Mavrik 240 EW

5 kg/300 l water + 0,2 l/300 l water

(+)

(+)

(+)

Miedzian 50 WP

5 kg/700 l water + 3 kg/700 l water

(-)

(+)

(-)

Milagro 040 SC

5 kg/300 l water + 1,5 l/300 l water

(+ -)

(+)

(+ -)

Mildex 711,9 WG

5 kg/700 l water + 2,5 kg/700 l water

(+)

(+)

(+)

Opera Max 147,5 SE

5 kg/300 l water + 2 l/300 l water

(+)

(+)

(+)

Penncozeb 80 WP

5 kg/600 l water + 2 kg/600 l water

(+)

(+)

(+)

Polyram 70 WG

5 kg/600 l water + 2 kg/600 l water

(+)

(+)

(+)

Prosaro 250 EC

5 kg/300 l water + 1 l/300 l water

(+)

(+)

(+)

Proteus 110 OD

5 kg/300 l water+ 0,6 l/300 l water

(+)

(+)

(+)

(+) Nu sunt necesare măsuri suplimentare de precauție

(+-) Combinarea ambelor produse este posibilă. Luați
măsurile necesare de precauție (timp de dizolvare/agitat)
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îngrășământ foliar va avea o performanță similară. Dacă nu
aveți experiență în utilizarea îngrășămintelor foliare cu produse
de protecție a plantelor, vă recomandăm să efectuați întotdeauna o pulverizare de probă pe o suprafață mică.
În măsura permisă de lege şi în niciun caz, ICL sau
reprezentanții săi nu vor răspunde de daunele directe, indirecte,

Ingredientul activ al produsului testat (conținut în litru sau kg de
product comercial)

accidentale, speciale sau importante care rezultă din utilizarea
sau incapacitatea de a utiliza amestecul format dintr-un
îngrășământ foliar și un produs de protecție a plantelor.
Vă rugăm să verificați restricțiile legale care se aplică în țara
dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea produselor
menționate în listă.

Tipul produsului
de protecţie a Producător
plantei

picoxystrobin (250 g)

fungicid

Du Pont International, Switzerland

mancozeb (60%) + dimetomorf (9%)

fungicid

BASF SE, Germany

carbendazim (250 g) + flusilazole (125 g)

fungicid

Du Pont International, Switzerland

fosetyl aluminium (80%)

fungicid

Bayer Crop Science AG, Germany

fluazinam (500 g)

fungicid

Syngenta Limited, Great Britain

azoxystrobin (250 g)

fungicid

Syngenta Limited, Great Britain

insecticide

Syngenta Limited, Great Britain

chlorothalonil (500 g)

fungicid

Syngenta Limited, Great Britain

fenpropimorph (200 g) + metrafenon (75 g) + epoxiconazole (62.5 g)

fungicid

BASF SE, Germany

mancozeb (68%) + cymoksanil (4.5%)

fungicid

Du Pont de Nemours, France

chlorotalonil (400 g) + azoxystrobin (80 g)

delthametrin (2.5 %)

insecticid

Bayer SAS, France

dithianon (700 g)

fungicid

BASF Agro B.V., Switzerland

thiophanate-methyl (310 g) + epoxiconazole (187 g)

fungicid

BASF SE, Germany

mancozeb (64%) + metalaxyl (8%)

fungicid

Industrias Quimicas del Valles S.A, Spain

spirodiclofen (240 g)

acaricid

Bayer Crop Science AG, Germany

chlorsulphuron (75 %)

ierbicid

Du Pont International, Switzerland

chlorotalonil (500 g)

insecticid

Arysta LifeScience S.A.S. France, France

mancozeb (68%) + cymoksanil (4.5%)

fungicid

Helm AG, Germany

iodosulfuron-methyl-sodium (50 g)

ierbicid

Bayer CropScience SA, France

propamocarb (625 g) + fluopicolide (62.5 g)

fungicid

Bayer Crop Science AG, Germany

fenazachin (200 g)

acaricid

Gowan Comercio International e Servicos, Portugal

tau-fluvalinate (240 g)

insecticid

Makhteshim Agan Industries Ltd., Israel

copper (as copper oxychloride) (50%)

fungicid

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A., Poland

nicosulfuron (40 g)

ierbicid

ISK Biosciences Europe N.V., Belgium

fosetyl aluminium (66.7%) + fenamidon (4.4%)

fungicid

Bayer SAS, France

pyraclostrobin (85 g) + epoxiconazole (62.5 g)

fungicid

BASF SE, Germany

mancozeb (80%)

fungicid

Australia

metiram (70%)

fungicid

BASF SE, Germany

priothioconazole (125 g) + tebuconazole (125 g)

fungicid

Bayer Crop Science AG, Germany

insecticid

Bayer Crop Science AG, Germany

thiacloprid (100 g) + delthametrin (10 g)

Informaţii utile

Rezultatele testelor de mai jos sunt informative și au la bază
testele efectuate de o companie terţă . Deoarece formulele produselor pot fi diferite, iar aplicarea produselor și a combinațiilor
specificate nu se află sub controlul ICL, ICL nu va răspunde
de daunele care rezultă din utilizarea necorespunzătoare
a produselor menționate. Rezultatele combinațiilor testate
nu garantează că același ingredient activ amestecat cu alt

(-) Combinarea ambelor produse nu este posibilă.
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Total 20-20-20+ME
Agroleaf Power Total
cu

Doza testată pe hectar

Rezultatele testului Rezultatele testului
chimic
de fitotoxicitate

Scor general

Revus 250 SC

5 kg/400 l apă + 1,5 l/400 l apă

(+)

(+)

(+)

Ridomil Gold MZ

5 kg/600 l apă + 2,5 kg/600 l apă

(+)

(+)

(+)

Rovral Aguaflo 500 SC

5 kg/600 l apă + 1 l/600 l apă

(+)

(+)

(+)

Rovral Aquaflo 500 SC

5 kg/700 l apă + 1 l/700 l apă

(+)

(+)

(+)

Sarfun 500 SC

5 kg/300 l apă + 0,4 l/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Signum 33 WG

5 kg/600 l apă + 0,25 kg/600 l apă

(+)

(+)

(+)

Switch 62,5 WG

5 kg/700 l apă + 1 kg/700 l apă

(-)

(+)

(+)

Teldor 500 SC

5 kg/700 l apă + 1 kg/700 l apă

(+)

(+)

(+)

Tercel 16 WG

5 kg/500 l apă + 2,5 kg/500 l apă

(+)

(+)

(+)

Tern 750 EC

5 kg/300 l apă + 1 l/300 l apă

(+ -)

(+)

(+-)

Thiovit Jet

5 kg/300 l apă + 6 kg/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Tilt Turbo 575 EC

5 kg/300 l apă + 1 l/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Topsin M 500 SC

5 kg/300 l apă + 0,15%

(-)

(+)

(-)

Trebon 30 EC

5 kg/300 l apă + 0,3 l/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Valbon 72 WG

5 kg/700 l apă + 2 kg/700 l apă

(+)

(+)

(+)

Vista 228 SE

5 kg/300 l apă + 1,8 l/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Wirtuoz 520 EC

5 kg/300 l apă +1,25 l/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Zato 50 WG

5 kg/600 l apă + 0,25 kg/600 l apă

(+)

(+)

(+)

Calcium
Agroleaf Power Total
cu

11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE

Doza testată pe hectar

Rezultatele testului
chimic

Rezultatele testului
de fitotoxicitate

Scor general

Acrobat MZ 69 WG

5 kg/700 l apă+ 3 kg/700 l apă

(-)

(+)

(-)

Aliette 80 WG

5 kg/300 l apă+ 0,5%

(+)

(+)

(+)

Amistar 250 SC

5 kg/700 l apă + 0,8 l/700 l apă

(+)

(+)

(+)

Amistar Opti 480 SC

5 kg/700 l apă+ 2,5 l/700 l apă

(+)

(+)

(+)

Curzate M 72,5 WP

5 kg/700 l apă + 2,3 kg/700 l apă

(+)

(+)

(+)

Gwarant 500 SC

5 kg/600 l apă + 2 l/600 l apă

(+)

(+)

(+)

Helm-Cymi 72,5 WP

5 kg/700 l apă+ 3 kg/700 l apă

(-)

(+)

(-)

Infinito 687,5 SC

5 kg/300 l apă+ 0,3%

(+)

(+)

(+)

Mildex 711,9 WG

5 kg/700 l apă + 2,5 kg/700 l apă

(+)

(+)

(+)

Penncozeb 80 WP

5 kg/600 l apă + 2 kg/600 l apă

(-)

(+)

(-)

Pomarsol Forte 80 WG

5 kg/500 l apă + 3 kg/500 l apă

(+)

(+)

(+)

Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG

5 kg/600 l apă + 2,5 kg/600 l apă

(+)

(+)

(+)

Signum 33 WG

5 kg/600 l apă + 1,5 kg/600 l apă

(+)

(+)

(+)

Tanos 50 WG

5 kg/700 l apă + 0,5 kg/700 l apă

(+)

(+)

(+)

Topsin M 500 SC

5 kg/300 l apă + 0,15%

(-)

(+)

(-)

Valbon 72 WG

5 kg/700 l apă+ 2 kg/700 l apă

(+)

(+)

(+)

Zato 50 WG

5 kg/700 l apă + 0,25 kg/700 l apă

(+)

(+)

(+)

(+) Nu sunt necesare măsuri suplimentare de precauție

(+-) Combinarea ambelor produse este posibilă. Luați
măsurile necesare de precauție (timp de dizolvare/agitat)
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îngrășământ foliar va avea o performanță similară. Dacă nu
aveți experiență în utilizarea îngrășămintelor foliare cu produse
de protecție a plantelor, vă recomandăm să efectuați întotdeauna o pulverizare de probă pe o suprafață mică.
În măsura permisă de lege şi în niciun caz, ICL sau
reprezentanții săi nu vor răspunde de daunele directe, indirecte,

Ingredientul activ al produsului testat (conținut în litru sau kg de
product comercial)

accidentale, speciale sau importante care rezultă din utilizarea
sau incapacitatea de a utiliza amestecul format dintr-un
îngrășământ foliar și un produs de protecție a plantelor.
Vă rugăm să verificați restricțiile legale care se aplică în țara
dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea produselor
menționate în listă.

Tipul produsului de
protecţie a plantei Producător

mandipropamid (250 g)

fungicid

Syngenta Crop Protection AG, Elveția

mancozeb (64%) + metalaxil-M (3.8%)

fungicid

Syngenta Crop Protection AG, Elveția

iprodion (500 g)

fungicid

BASF SE, Germania

iprodion (500 g)

fungicid

BASF SE, Germania

carbendazim (500 g)

fungicid

Organika Sarzyna, Polonia

boscalid (26.7 %) + piraclostrobin (6.7 %)

fungicid

BASF SE, Germania

ciprodinil + fludioxonil

fungicid

Syngenta Crop Protection AG, Elveția

fenhexamid (500 g)

fungicid

Bayer Crop Science AG, Germania

ditianon (12 %) + piraclostrobin (4 %)

fungicid

BASF SE, Germania

fenpropidin (750 g)

fungicid

Syngenta Crop Protection AG, Elveția

sulf (80 %)

fungicid

Syngenta Limited, Marea Britanie

fenpropidin (450 g) + propiconazol (125 g)

fungicid

Syngenta Crop Protection AG, Elveția

metil tiofanat (500 g)

fungicid

Bayer Crop Science AG, Germania

insecticid

Mitsui Chemicals Agro Inc., Japan

etofenprox (300 g)
mancozeb (70%) + bentiovalicarb (1.75%)

fungicid

Arysta LifeScience S.A.S. Franța, Franța

procloraz (174 g) + fluquinconazol (54 g)

fungicid

BASF Agro B.V., Elveția

procloraz (320 g) + tebuconazol (160 g) + proquinazid (40 g)

fungicid

Du Pont International, Elveția

trifloxistrobin (50 %)

fungicid

Bayer Crop Science AG, Germania

Ingredientul activ al produsului testat (conținut în litru sau kg de product

Tipul produsului de

comercial)

protecţie a plantei

Producător

mancozeb (60%) + dimetomorf (9%)

fungicid

fosetil de aluminiu (80%)

fungicid

Bayer CropScience AG, Germania

insecticid

Syngenta Limited, Marea Britanie

clorotalonil(400 g) + azoxistrobin (80 g)

fungicid

Syngenta Limited, Marea Britanie

mancozeb (68%) + cimoxanil (4.5%)

fungicid

Du Pont de Nemours, Franța

clorotalonil(500 g)

fungicid

Arysta LifeScience S.A.S. France, Franța

azoxistrobin(250 g)

Dow AgroSciences LLC, SUA

mancozeb (68%) + cimoxanil (4,5%)

fungicid

Helm AG, Germania

propamocarb (625 g) + fluopicolid (62.5 g)

fungicide

Bayer CropScience AG, Germania

fosetil de aluminiu (66.7%) + fenamidon (4.4%)

fungicid

Bayer SAS, Franța

mancozeb (80%)

fungicid

Cerexagri / UPL, Franța

tiuram (80%)

fungicid

Taminco BVBA, Belgia

mancozeb (64%) + metalaxil-M (3.8%)

fungicid

Syngenta Crop Protection AG, Elveția

Boscalid (26.7%) + piraclostrobin(6.7%)

fungicid

BASF SE, Germania

cimoxanil (25%) + famoxat (25%)

fungicid

Du Pont de Nemours, Franța

tiofanat metil (500 g)

fungicid

Nippon Soda Company Ltd, Japonia

mancozeb (70%) + benthiavalicarb (1.75%)
trifloxistrobin (50%)

fungicid
insecticid

Informaţii utile

Rezultatele testelor de mai jos sunt informative și au la bază
testele efectuate de o companie terţă . Deoarece formulele produselor pot fi diferite, iar aplicarea produselor și a combinațiilor
specificate nu se află sub controlul ICL, ICL nu va răspunde
de daunele care rezultă din utilizarea necorespunzătoare
a produselor menționate. Rezultatele combinațiilor testate
nu garantează că același ingredient activ amestecat cu alt

CerexAgri BV, the Olanda
Bayer CropScience AG, Germania

(-) Combinarea ambelor produse nu este posibilă.
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Magnesium 10-5-10+16MgO+32SO3+ME
Agroleaf Power
Magnesium
cu

Rezultatele testului Rezultatele testului
chimic
de fitotoxicitate

Doza testată pe hectar

Scor
general

Caramba 60 SL

5 kg/300 l apă + 1,25 l/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Dursban 480 EC

5 kg/300 l apă + 0,6 l/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Mavrik 240 EW

5 kg/300 l apă + 0,2 l/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Proteus 110 OD

5 kg/300 l apă + 0,6 l/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Rovral Flo 255 SC

5 kg/300 l apă + 3 l/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Sarfun 500 SC

5 kg/300 l apă + 0,4 l/300 l

(+)

(+)

(+)

Toprex 375 SC

5 kg/300 l apă + 0,5 l/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Yamato 303 SE

5 kg/300 l apă + 1,4 l/300 l apă

(+)

(+)

(+)

High P 12-52-5+ME
Agroleaf Power
High P
cu

Rezultatele testului Rezultatele testului
chimic
de fitotoxicitate

Doza testată pe hectar

Scor
general

Mavrik 240 EW

5 kg/300 l apă + 0,2 l/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Sarfun 500 SC

5 kg/300 l apă + 0,4 l/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Switch 62,5 WG

5 kg/300 l apă 0,45 kg/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Teldor 500 SC

5 kg/700 l apă 0,45 l/700 l apă

(+)

(+)

(+)

Toprex 375 SC

5 kg/300 l apă + 0,5 l/300 l apă

(+)

(+)

(+)

High K 15-10-31+ME
Agroleaf Power
High K
cu

Rezultatele testului Rezultatele testului
chimic
de fitotoxicitate

Doza testată pe hectar

Scor
general

Proteus 110 OD

5 kg/300 l water + 0,6 l/300 l water

(+)

(+)

(+)

Sarfun 500 SC

5 kg/300 l water + 0,4 l/300 l water

(+)

(+)

(+)

Toprex 375 SC

5 kg/300 l water + 0, 5 l/300 l water

(+)

(+)

(+)

Vertimec 018 EC

5 kg/300 l water 0,15 l/300 l water

(+)

(+)

(+)

Rezultatele testelor de mai jos sunt informative și au la
bază testele efectuate de o companie terţă . Deoarece
formulele produselor pot fi diferite, iar aplicarea produselor
și a combinațiilor specificate nu se află sub controlul ICL,
ICL nu va răspunde de daunele care rezultă din utilizarea
necorespunzătoare a produselor menționate. Rezultatele
combinațiilor testate nu garantează că același ingredient activ amestecat cu alt îngrășământ foliar va avea o

performanță similară. Dacă nu aveți experiență în utilizarea
îngrășămintelor foliare cu produse de protecție a plantelor, vă
recomandăm să efectuați întotdeauna o pulverizare de probă
pe o suprafață mică.
În măsura permisă de lege şi în niciun caz, ICL sau
reprezentanții săi nu vor răspunde de daunele directe,
indirecte, accidentale, speciale sau importante care rezultă

(+) Nu sunt necesare măsuri suplimentare de precauție

din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza amestecul format
dintr-un îngrășământ foliar și un produs de protecție a
plantelor.
Vă rugăm să verificați restricțiile legale care se aplică în țara
dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea produselor
menționate în listă.

(+-) Combinarea ambelor produse este posibilă. Luați
măsurile necesare de precauție (timp de dizolvare/agitat)
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Tipul produsului
de protecţie
a plantei

Producător

metconazol (60 g)

fungicid

clorpirifos (480 g)

insecticid

Dow AgroScience, Polonia

taufluvalinat (240 g)

insecticid

Makhteshim Agan Industries Ltd., Israel

tiacloprid (100 g) + deltametrin (10 g)

insecticid

Bayer Crop Science AG, Germania

irpodiona (255 g)
carbendazim (500 g)
difenoconazol (250 g) + paclobutrazol (125 g)
tiofanat-metil (233 g) + tetraconazol (70 g)

Ingredientul activ al produsului testat (conținut în litru sau
kg de product comercial)

taufluvalinat (240 g)

BASF Agro B.V., Elveția

fungicid

BASF Agro B.V., Elveția

fungicid

Organika Sarzyna, Polonia

fungicid, regulator
de creștere
fungicid

Tipul produsului
de protecţie
a plantei

insecticid

Syngenta Crop Protection AG, Elveția
Summit Agro Europe Ltd., Marea Britanie

Producător

Makhteshim Agan Industries Ltd., Israel

carbendazim (500 g)

fungicid

Organika Sarzyna, Polonia

ciprodinil (375 g) + fludioxonil (250 g)

fungicid

Syngenta Crop Protection AG, Elveția

fenhexamid (500 g)

fungicid

Bayer Crop Science AG, Germania

difenoconazol (250 g) + paclobutrazol (125 g)

Ingredientul activ al produsului testat (conținut în litru sau
kg de product comercial)

thiacloprid (100 g) + delthametrin (10 g)
carbendazim (500 g)
difenoconazole (250 g) + paclobutrazol (125 g)
abamectin (18 g)

fungicid, regulator
de creștere

Tipul produsului
de protecţie
a plantei

insecticide
fungicide

Syngenta Crop Protection AG, Elveția

Producător

Bayer Crop Science AG, Germany
Organika Sarzyna, Poland

fungicide,
grow regulator

Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

insecticide

Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

Informaţii utile

Ingredientul activ al produsului testat (conținut în litru sau
kg de product comercial)

(-) Combinarea ambelor produse nu este posibilă.
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Fruit Sugar Booster 12-5-27+8CaO+ME
Nutrivant
Fruit Sugar booster
cu

Doza testată pe hectar

Rezultatele testului Rezultatele testului
chimic
de fitotoxicitate

Scor general

Antracol 70 WG

5 kg/500 l apă + 2,25 kg/500 l apă

(+)

(+)

Champion 50 WP

5 kg/500 l apă + 0,75 kg/500 l apă

(-)

(+)

(+)
(-)

Delan 70 WG

5 kg/300 l apă + 0,75 kg/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Discus 500 WG

5 kg/300 l apă + 0,72 kg/300 l apă

(+)

(+)

(+)

Dithane Neo Tec 75 WG

5 kg/500 l apă + 4,5 kg/500 l apă

(+ -)

(+)

(+ -)

Folpan 80 WG

5 kg/500 l apă + 3 kg/500 l apă

(-)

(+)

(-)

Funguran OH 50 WP

5 kg/700 l apă + 0,9 kg/700 l apă

(-)

(+)

(-)

Indofi l 80 WP

5 kg/500 l apă + 3 kg/500 l apă

(+)

(+)

(+)

Kaptan suspension 50 WP

5 kg/500 l apă + 3 kg/500 l apă

(+)

(+)

(+)

Merpan 80 WG

5 kg/500 l apă + 1,9 kg/500 l apă

(+ -)

(+)

(+ -)

Miedzian 50 WP (Copper)

5 kg/500 l apă + 3 kg/500 l apă

(-)

(+)

(-)

Mythos 300 SC

5 kg/500 l apă + 1,5 l/500 l apă

(+)

(+)

(+)

Nimrod 250 EC

5 kg/500 l apă + 1,5 l/500 l apă

(+)

(+)

(+)

Penncozeb 80 WP

5 kg/500 l apă + 2 kg/500 l apă

(+)

(+)

(+)

Polyram 70 WG

5 kg/500 l apă + 4,5 kg/500 l apă

(+)

(+)

(+)

Pomarsol Forte 80 WG

5 kg/500 l apă + 3 kg/500 l apă

(+)

(+)

(+)

Score 250 EC

5 kg/500 l apă + 0,2 l/500 l apă

(+)

(+)

(+)

Sparta 250 EW

5 kg/500 l apă + 0,5 l/500 l apă

(+)

(+)

(+)

Syllit 65 WP

5 kg/750 l apă + 2,25 kg/750 l apă

(+)

(+)

(+)

Teldor 500 SC

5 kg/500 l apă + 1,5 l/500 l apă

(+)

(+)

(+)

Tercel 16 WG

5 kg/500 l apă + 2,5 kg/500 l apă

(+ -)

(+)

(+ -)

Topsin M 500 SC

5 kg/500 l apă + 1,5 l/500 l apă

(+)

(+)

(+)

Vision 250 SC

5 kg/500 l apă + 1,5 l/500 l apă

(+)

(+)

(+)

Zato 50 WG

5 kg/500 l apă + 0,15 kg/500 l apă

(+ -)

(+)

(+ -)

Oil Crops Quick Start 3-13-23+2MgO+ME
Nutrivant
Oil Crops Quick Start
cu

Doza testată pe hectar

Rezultatele testului Rezultatele testului
chimic
de fitotoxicitate

Scor general

Alert Solo 250 EW

5 kg/200 l apă + 0,4 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Brasifun 250 EC

5 kg/200 l apă + 0,75 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Caramba 60 SL

5 kg/200 l apă + 1 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Caryx 240 SL

5 kg/200 l apă + 1 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Pictor 400 SC

5 kg/200 l apă + 0,5 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Tilmor 240 EC

5 kg/200 l apă + 0,75 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Toledo 250 EW

5 kg/200 l apă + 0,75 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Toprex 375 SC

5 kg/200 l apă + 0,75 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Topsin M 500 SC

5 kg/200 l apă + 1,4 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Traper 250 EC

5 kg/200 l apă + 1 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Rezultatele testelor de mai jos sunt informative și au la
bază testele efectuate de o companie terţă . Deoarece
formulele produselor pot fi diferite, iar aplicarea produselor
și a combinațiilor specificate nu se află sub controlul ICL,
ICL nu va răspunde de daunele care rezultă din utilizarea
necorespunzătoare a produselor menționate. Rezultatele
combinațiilor testate nu garantează că același ingredient activ amestecat cu alt îngrășământ foliar va avea o

performanță similară. Dacă nu aveți experiență în utilizarea
îngrășămintelor foliare cu produse de protecție a plantelor, vă
recomandăm să efectuați întotdeauna o pulverizare de probă
pe o suprafață mică.
În măsura permisă de lege şi în niciun caz, ICL sau
reprezentanții săi nu vor răspunde de daunele directe,
indirecte, accidentale, speciale sau importante care rezultă

(+) Nu sunt necesare măsuri suplimentare de precauție

din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza amestecul format
dintr-un îngrășământ foliar și un produs de protecție a
plantelor.
Vă rugăm să verificați restricțiile legale care se aplică în țara
dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea produselor
menționate în listă.

(+-) Combinarea ambelor produse este posibilă. Luați
măsurile necesare de precauție (timp de dizolvare/agitat)

84

Tipul produsului de
protecţie a plantei

Producător

propineb (70%)

fungicid

Bayer CropScience AG, Germania

cupru (50%)

fungicid

Nufarm GmbH and Co. KG, Austria

ditianon (700 g)

insecticid

BASF Agro B.V., Elveția

kresoxim-metil (500 g)

fungicid

mancozeb (75%)

fungicid

Dow AgroSciences, Polonia

folpet (80%)

fungicid

Makhteshim-Agan - Industries Ltd., Israel

hidroxid de cupru (77%)

fungicid

Spiess - Urania Chemicals GmbH, Germania

mancozeb (80%)

fungicid

Indofi l Chemical Co., India

kaptan (50%)

fungicid

Z. Ch. Organika-Azot S.A., Polonia

kaptan (80%)

fungicid

Makhteshim-Agan - Industries Ltd., Israel

cupru (sub formă de oxiclorură de cupru) (50%)

fungicid

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A., Polonia

pirimetanil (300 g)

fungicid

BASF Agro B.V., Elveția

bupirimat (250 g)

fungicid

Makhteshim Agan Group, Israel

mancozeb (80%)

fungicid

Cerexagri / UPL, Franța

metiram (70%)

fungicid

BASF SE, Germania

tiuram (80%)

fungicid

Taminco BVBA, Belgia

difenoconazol (250 g)

fungicid

Syngenta Crop Protection AG, Elveția

tebuconazol(250 g)

fungicid

Cheminova A/S, Danemarca

dodina (65%)

fungicid

Agriphar SA, Belgia

fenhexamid(500 g)

fungicid

Bayer CropScience AG, Germania

ditianon (12%) + piraclostrobin(4%)

fungicid

BASF SE, Germania

tiofanat metil (500 g)

fungicid

Nippon Soda Company Ltd, Japonia

pirimetanil (200 g) + fluchinkonazol (50 g)

fungicid

BASF Agro B.V., Elveția

trifloxistrobin (50%)

fungicid

Bayer CropScience AG, Germania

Ingredientul activ al produsului testat (conținut în litru sau
kg de product comercial)

Tipul produsului de
protecţie a plantei

BASF SE, Germania

Producător

flusilazol (250 g)

fungicid

Du Pont International Operations Sarl, Elveția

tebuconazol(250 g)

fungicid

Sharda Polska Sp. z o.o., Polonia

metconazol (60 g)

fungicid

BASF Agro B.V., Elveția

mepiquat clorură(210 g) + metconazol (30 g)

fungicid

BASF SE, Germania

boscalid(200 g) + dimoxystrobin (200 g)

fungicid

BASF SE, Germania

tebuconazol(160 g) + protioconazol(80 g))

fungicid

Bayer CropScience AG, Germania

tebuconazol(250 g)

insecticide

Rotam Agrochemical Co. Ltd., China

difenoconazol(250 g) + paklobutrazol(125 g)

fungicid

Syngenta Crop Protection AG, Elveția

tiofanat metil (500 g)

fungicid

Nippon Soda Company Ltd, Japonia

tebuconazol(125 g) + protioconazol(125 g)

fungicid

Bayer CropScience AG, Germania

Informaţii utile

Ingredientul activ al produsului testat (conținut în litru sau
kg de product comercial)

(-) Combinarea ambelor produse nu este posibilă.
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Sugar Beet Quick Start
Nutrivant
Sugar beet quick start
cu

Doza testată pe hectar

3-28-18+2MgO+3B+1Mn
Rezultatele testului Rezultatele testului
chimic
de fitotoxicitate

Scor general

Alert Solo 250 EW

5 kg/200 l apă + 0,5 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Antracol 70 WG

5 kg/200 l apă + 2,5 kg/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Dithane Neo Tec 75 WG

5 kg/200 l apă + 3 kg/200 l apă

(-)

(+)

(-)

Duett Ultra 497 SC

5 kg/200 l apă + 0,6 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Eminent 125 SL

5 kg/200 l apă + 0,8 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Tango Star 334 SE

5 kg/200 l apă + 1 l/200 l apă

(+)

(+ -)

(+ -)

Tebu 250 EW

5 kg/200 l apă + 1 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Topsin M 500 SC

5 kg/200 l apă + 1,2 l/200 l apă

(+ -)

(+)

(+ -)

Yamato 303 SE

5 kg/200 l apă + 1,5 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Cereal grain quality 6-23-35+ME
Nutrivant
Cereal grain quality
cu

Doza testată pe hectar

Rezultatele testului Rezultatele testului
chimic
de fitotoxicitate

Scor general

Alert Solo 250 EW

5 kg/200 l apă + 0,8 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Amistar 250 SC

5 kg/200 l apă + 1 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Artea 330 EC

5 kg/200 l apă + 0,5 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Bumper 250 EC

5 kg/200 l apă + 0,5 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Capalo 337,5 SE

5 kg/200 l apă + 2 l/200 l apă

(+ -)

(+)

(+ -)

Domnic 250 EW

5 kg/200 l apă + 1,25 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Duett Ultra 497 SC

5 kg/200 l apă + 0,6 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Eminent 125 SL

5 kg/200 l apă + 1 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Fandango 200 EC

5 kg/200 l apă + 1 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Input 460 EC

5 kg/200 l apă + 1 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Mirage 450 EC

5 kg/200 l apă + 1 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Opera Max 147,5 SE

5 kg/200 l apă + 2 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Orius 250 EW

5 kg/200 l apă + 1,25 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Soligor 425 EC

5 kg/200 l apă + 1 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Soprano 125 SC

5 kg/200 l apă + 1 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Swing Top 183 SC

5 kg/200 l apă + 1,5 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Tango Star 334 SE

5 kg/200 l apă + 1 l/200 l apă

(+ -)

(+)

(+ -)

Tebu 250 EW

5 kg/200 l apă + 1 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Topsin M 500 SC

5 kg/200 l apă + 1,4 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Unix 75 WG

5 kg/200 l apă + 1 kg/200 l apă

(+ -)

(+)

(+ -)

Wirtuoz 520 EC

5 kg/200 l apă + 1,25 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Yamato 303 SE

5 kg/200 l apă + 1,75 l/200 l apă

(+)

(+)

(+)

Rezultatele testelor de mai jos sunt informative și au la bază
testele efectuate de o companie terţă . Deoarece formulele produselor pot fi diferite, iar aplicarea produselor și a combinațiilor
specificate nu se află sub controlul ICL, ICL nu va răspunde de
daunele care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a produselor menționate. Rezultatele combinațiilor testate nu garantează
că același ingredient activ amestecat cu alt îngrășământ foliar va

avea o performanță similară. Dacă nu aveți experiență în utilizarea îngrășămintelor foliare cu produse de protecție a plantelor, vă
recomandăm să efectuați întotdeauna o pulverizare de probă pe
o suprafață mică.
În măsura permisă de lege şi în niciun caz, ICL sau reprezentanții
săi nu vor răspunde de daunele directe, indirecte, accidentale,

(+) Nu sunt necesare măsuri suplimentare de precauție

speciale sau importante care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza amestecul format dintr-un îngrășământ foliar și
un produs de protecție a plantelor.
Vă rugăm să verificați restricțiile legale care se aplică în țara
dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea produselor
menționate în listă.

(+-) Combinarea ambelor produse este posibilă. Luați
măsurile necesare de precauție (timp de dizolvare/agitat)
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Ingredientul activ al produsului testat (conținut în litru sau
kg de product comercial)

Tipul produsului de
protecţie a plantei

Producător

flusilazol (250 g)

fungicid

Du Pont International Operations Sarl, Elveția

propineb (70%)

fungicid

Bayer CropScience AG, Germania

mancozeb (75%)

fungicid

Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o., Polonia

tiofanat metil (310 g) + conazol epoxidic(187 g)

fungicid

BASF SE, Germania

insecticid

Isagro S.p.A., Italia

fenpropimorf (250 g) + conazol epoxidic(84 g)

fungicid

BASF AG, Germania

tetraconazol (250 g)

fungicid

Helm AG, Germania

tiofanat metil (500 g)

fungicid

Nippon Soda Company Ltd, Japonia

tiofanat metil (233 g) + tetraconazol (70 g)

fungicid

Summit Agro Europe Ltd., Marea Britanie

tetraconazol (125 g)

Ingredientul activ al produsului testat (conținut în litru sau kg de prod- Tipul produsului
uct comercial)
de protecţie a Producător
plantei

insecticid

Du Pont International Operations Sarl, Elveția

azoxistrobin(250 g)

fungicid

Syngenta Limited, Marea Britanie

propiconazol(250 g) + ciproconazol (80 g)

fungicid

Syngenta Crop Protection AG, Elveția

propiconazol (250 g)

fungicid

Makhteshim Chemical Works Ltd, Israel

fenpropimorf (200 g) + metrafenon (75 g) + conazol epoxidic(62,5 g)

fungicid

BASF SE, Germania

tebuconazol(250 g)

fungicid

Sharda Europe, Belgia

fenpropimorf (250 g) + conazol epoxidic(84 g)

fungicid

BASF SE, Germania

tetraconazol (125 g)

fungicid

Isagro S.p.A., Italia

protioconazol(100 g) + fl uoksastrobina (100 g)

fungicid

Bayer SAS, Franța

spiroksamina (300 g) + protioconazol(160 g)

fungicid

Bayer CropScience AG, Germania

procloraz(450 g)

fungicid

Makhteshim Chemical Works Ltd, Israel

piraclostrobin(85 g) + conazol epoxidic(62,5 g)

fungicid

BASF SE, Germania

tebuconazol(250 g)

fungicid

Makhteshim-Agan - Industries, Israel

spiroksamina (224 g) + tebuconazol(148 g) + protioconazol(53 g)

fungicid

Bayer CropScience AG, Germania

conazol epoxidic(125 g)

fungicid

Makhteshim Agan Group, Israel

dimoxystrobin (133 g) + posaconazol (50 g)

fungicid

BASF SE, Germania

fenpropimorf (250 g) + conazol epoxidic(84 g)

fungicid

BASF AG, Germania

tebuconazol(250 g)

fungicid

Helm AG, Germania

tiofanat metil (500 g)

fungicid

Nippon Soda Company Ltd , Japonia

cyprodinil (75%)

fungicid

Syngenta Crop Protection AG,Elveția

procloraz(320 g) + tebuconazol(160 g) + proquinazid(40 g)

fungicid

Du Pont International Operations Sarl, Elveția

tiofanat metil (233 g) + tetraconazol (70 g)

fungicid

Summit Agro Europe Ltd., Marea Britanie

Informaţii utile

flusilazol (250 g)

(-) Combinarea ambelor produse nu este posibilă.
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5.6

88

Informaţii utile

GHID PRIVIND DIZOLVAREA
ÎNGRĂŞĂMINTELOR
HIDROSOLUBILE

Tabel de calcul pentru concentraţii
Cât îngrășământ trebuie să dizolvăm?
zzAlegeți doza pe care o doriți pentru culturile dumneavoastră din prima coloană (gr/litru)
zzAlegeți capacitatea rezervorului: 100, 500 sau 1000 litri.
zzAlegeți raportul de dizolvare: 1:200, 1:100 sau 1:50.
zzCitiți cifra care se află la intersecția dintre linia dozei dorite și coloana raportului de dizolvare.
Aceasta reprezintă kilogramele de îngrășământ pe care să le dizolvați în rezervor.

Exemplu:
Doriți o doză de 0,8 grame/litru. Capacitatea rezervorului este de 1000 litri.
Concentraţia este de 1:100. Dizolvați 80 kg de îngrășământ.

Cât îngrășământ trebuie să introduceți în rezervor?
Capacitatea rezervorului

1:50 (2%)

Doză

500 litri

1000 litri

Concentraţia

Concentraţia

Concentraţia

1:100 (1%)

1:200
(0,5%)

1:50 (2%)

Kg de îngrășământ

1:100 (1%)

1:200 (0,5%)

1:50 (2%)

Kg de îngrășământ

1:100 (1%)

1:200 (0,5%)

Kg de îngrășământ

0,2 gr/l

1

2

4

5

10

20

10

20

40

0,3 gr/l

1,5

3

6

7,5

15

30

15

30

60

0,4 gr/l

2

4

8

10

20

40

20

40

80

0,5 gr/l

2,5

5

10

12,5

25

50

25

50

100

0,6 gr/l

3

6

12

5

30

60

30

60

120

0,8 gr/l

4

8

16

20

40

80

40

80

100

1,0 gr/l

5

10

-

25

50

-

50

100

-

1,2 gr/l

6

12

-

30

60

-

60

120

-

1,4 gr/l

7

14

-

35

70

-

70

140

-

1,5 gr/l

7,5

15

-

37,5

75

-

75

150

-

1,6 gr/l

8

-

-

40

-

-

80

-

-

1,8 gr/l

9

-

-

45

-

-

90

-

-

2,0 gr/l

10

-

-

50

-

-

100

-

-

2,5 gr/l

12,5

-

-

62,5

-

-

125

-

-

3,0 gr/l

15

-

-

75

-

-

150

-

-

Informaţii utile

Fertilizare

100 litri
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5.7

Informaţii utile

INFORMAȚII PRIVIND
DEPOZITAREA

Depozitarea și manipularea
îngrășămintelor
Zonele de depozitare a îngrășămintelor conțin, practic, ambalaje cu nutrienți
concentrați care trebuie depozitate și manipulate corespunzător. Riscul în zonele de
depozitare include pierderea nutrienților din cauza ambalajelor sparte, deteriorate
sau din care se scurge soluție; acumularea produselor expirate care conduc la
stocarea unor cantități excesive de îngrășăminte, crescând, în mod inutil, nivelul
de risc; arderea compușilor oxidanți din îngrășământ (de exemplu, nitrați), cauzată
de un incendiu sau un alt dezastru. Îngrășămintele pot provoca daune dacă intră în
contact cu apele de suprafață sau subterane.
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Lista de verificare: Depozitarea îngrășămintelor
1.

Utilizarea unei clădiri sau zone dedicate depozitării îngrășămintelor. Prin urmare, trebuie să fie
ținute la distanță de birouri, apa de suprafață, clădirile învecinate și corpurile de apă; de pesticide
și protejate de căldură excesivă și inundații. Zona de depozitare trebuie să fie prevăzută cu o
podea impermeabilă, departe de substraturile pentru plante și zonele aglomerate.

2.

Păstrați clădirea sau zona de depozitare închisă și clar marcată ca zonă de depozitare a
îngrășămintelor. Marcajele de pe ferestrele și ușile din clădire oferă pompierilor informații cu
privire la îngrășăminte și alte produse prezente în timpul unui răspuns de urgență la incendiu
sau o deversare. Stingătoarele de incendiu trebuie să fie prezente și accesibile imediat, precum și
informațiile de contact în situații de urgență.

3.

Folosiți paleţi pentru a evita contactul butoaielor sau al sacilor mari cu podeaua. Rafturile pentru
recipientele mici trebuie să fie prevăzute cu o margine pentru a preveni alunecarea ușoară
a recipientelor. Rafturile de oțel sunt ușor de curățat decât cele de lemn, în cazul deversării
îngrășămintelor.

4.

Când depozitați acizi, zonele ar trebui să fie prevăzute cu podea impermeabilă, lichidele de
pe toate suprafețele evacuându-se într-un puț de neutralizare, pentru a face față oricăror
scurgeri care pot apărea. Echipamentele de protecție personală corespunzătoare trebuie să fie
disponibile.

5.

Materialele adecvate de curățare a lichidelor (de exemplu, materiale absorbante) și a solidelor
(de exemplu, lopată, făraș, mătură și găleți) trebuie să fie disponibile în zona generală.

6.

În zona de depozitare nu trebuie să existe alimente, băuturi, tutun sau furaje pentru animale.

7.

Dacă plănuiți să depozitați rezervoarele mari de produse în vrac asigurați o zonă de limitare
suficient de mare pentru a limita 125% din conținutul celui mai mare recipient de produse în
vrac. Trebuie acordată o atenție deosebită soluțiilor concentrate din stoc. Trebuie folosită o zonă
suplimentară de izolare.

8.

Pungile și cutiile de îngrășământ trebuie deschise cu un cuțit utilitar sau foarfece; recipientele
deschise trebuie resigilate și returnate la depozit unde trebuie păstrate într-un loc uscat.

9.

Îngrășămintele trebuie depozitate în recipientele originale dacă nu sunt deteriorate; etichetele
trebuie să fie vizibile și lizibile.
Informaţii utile

10. Inventarul trebuie actualizat frecvent pe măsură ce produsele intră sau se scot din depozit;
materialele trebuie să fie datate atunci când sunt cumpărate și eliminate atunci când expiră pe
baza celor mai recente recomandări din partea autorităților de protecție a mediului.
11. Trebuie să existe un control mecanic activ al temperaturii și să nu existe surse directe de căldură
(ferestre în care să bată soarele, țevi de abur, cuptoare, etc.)
12. Nu depozitați niciodată îngrășămintele într-o casă a puțului sau o unitate care conține un puț
abandonat.
13. Asigurați accesul rutier adecvat pentru produsele livrate și utilizate.
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Secțiunea 6

Descrierea tehnică
a produselor

Îngrășăminte foliare

Produs

Cod
articol

N-total

NO3-N

Agroleaf Power

20-20-20

Total

2096

20

4,3

Agroleaf Power

31-11-11+TE

High N

2095

31

1

Agroleaf Power

12-52-5+TE

High P

2094

12

Agroleaf Power

15-10-31+TE

High K

2097

15

9

Agroleaf Power

11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE

Calciu

2098

11

11

Agroleaf Power

10-5-10+16MgO+32SO3+TE

Magneziu

2099

10

2

Produs

Formulă

Denumire
produs

Cod
articol

Total
N

NO3-N

Agroleaf Special

12% Mangan EDTA

Mn

2088

Agroleaf Special

14% Zinc EDTA

Zn

2089

Produs

Formulă

Denumire produs

Cod
articol

NH4-N Urea-N
2,2

P2O5

K2O

13,5

20

20

30

11

11

8,7

3,3

52

5

1,7

4,3

10

31

5

19

8

5

10

Uree-N

P2O5

K2O

NH4-N

Total NO -N NH4-N Uree-N
3
N

P2O5

K2O

Nutrivant

0-20-40+TE

Fruit Tree preparation

2205

20

40

Nutrivant

0-39-26+2MgO+TE

Fruit Flower Booster

2204

39

26

Nutrivant

12-5-27+8CaO+TE

Fruit Sugar Booster

2238

12

11,9

5

27

Nutrivant

20-10-15+TE

2247

20

3,5

10

15

Nutrivant

3-13-23+2MgO+TE

Nutrivant

3-28-18+2MgO+3B+1Mn

Cereal Growth
Oil Crops Quick
Starter
Sugar Beet Quick Start

Nutrivant

4-37-24+2MgO+TE

Potato Quick Start

2239

Nutrivant

5-34-5+4MgO+3.4Zn+1.0Mn

Corn Quick Start

2202

Nutrivant

6-23-35+TE

Cereal Grain Quality

2240

6

Nutrivant

8-16-39+TE

Booster

2207

8

*Chelat EDTA
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Denumire
produs

Formulă

** Chelat DTPA

7,4

9,1

2241

3

1,5

1,5

13

23

2242

3

1,1

1,9

28

18

4

1,1

2,9

5

5,0

37

24

34

5

6,0

23

35

8,0

16

39

*** Măsurat în apă cu duritate scăzută (în comparație cu apa de ploaie)

CaO

9

CaO

CaO

8,0

SO3

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

EC la 1g/l
(mS/cm)

Solubilitate
maximă

0,8

0,03

0,070*

0,14**

0,07*

0,001

0,070*

0,8

2,5

0,8

0,03

0,070*

0,14**

0,07*

0,001

0,070*

0,5

2,5

0,8

0,03

0,070*

0,14**

0,07*

0,001

0,070*

0,7

2,5

0,8

0,03

0,070*

0,14**

0,07*

0,001

0,070*

1

2,5

0,04

0,030*

0,25**

0,13*

0,02

0,030*

1,2

2,5

0,070*

0,14**

0,25*

0,001

0,070*

1,1

2,5

2,5
16

32

0,25

MgO

SO3

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

12,00*
14,000*

MgO

2,0

SO3

B

Cu

Fe

24,5

0,10

0,002*

0,02*

4,2

1,80

Mo

0,20*

0,001

0,20*

0,10

Zn

pH la 1 g/l

Solubilitate
maximă

0,4

6,4

0,5

0,4

6,5

0,5

EC la 1g/l
(mS/cm)

pH la 1 g/l

0,200*

1,3

3,3

19

0,8

4,3

35

0,10*

0,100*

1,2

3,2

0,08*

0,04*

0,005

0,020*

1,2

3,9

3,50

0,50*

0,001

0,050*

3,00

1,00*

0,50

0,20*
1,00*

0,05

2,0

22,8

2,0

9,2

2,0

7,9

4,0

14,0
0,10

0,005*

Solubilitate
maximă

0,200*

0,10*

18,3

2,5

Mn

EC la 1g/l
(mS/cm)

54

1,0

3,3

40

0,8

3,4

44

0,200*

0,9

3,4

37

3,400*

1,0

3,1

49

0,200*

0,05*

0,20*

0,002

0,200*

1,1

4,7

0,005*

0,08*

0,04*

0,005

0,020*

1,2

5,3

Descrierea tehnică

MgO

42

Deoarece Nutrivant conține un adjuvant special pentru îmbunătățirea performanței, ICL vă recomandă să NU adăugați un
adjuvant suplimentar. ICL vă recomandă să testați în avans fiecare rezervor amestecat cu substanțe chimice agricole pe o
suprafață mică înainte de aplicarea pe suprafețe mari.
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Îngrășăminte hidrosolubile
Produs

Denumire
produs

Formulă

Cod
articol

Total N

NO3-N

NH4-N

Uree-N

P2O5

K2O

CaO

P2O5

K2O

CaO

10

40

Agrolution Liquid

Cu-Fe-Mn-Mo-Zn

ME-5

3152

Agrolution Liquid

B-Cu-Fe-Mn-Mo-Zn

ME-6

3151

Produs

Formulă

Denumirea
produsului

Cod
articol

Agrolution pHLow

10-10-40+TE

114

2193

10

Agrolution pHLow

10-50-10+TE

151

2192

10

4,7

5,3

50

10

Agrolution pHLow

15-13-25+Te

335

2194

15

7,4

2,4

5,2

13

25

Agrolution pHLow

15-30-15+Te

242

2198

15

6

5,7

3,3

30

15

Agrolution pHLow

22-10-7+2MgO+TE

531

2195

22

8,4

10

3,6

10

7

Agrolution pHLow

20-20-20+TE

222

2197

20

4,9

1,8

13,3

20

20

NO3-N

NH4-N

Uree-N

10

Produs

Formulă

Denumirea
produsului

Cod
articol

Total
N

Agrolution Special

13-5-28+2CaO+2.5MgO+TE

316

2168

13

11

Agrolution Special

14-7-14+14CaO+TE

313

2159

14

11,6

0,6

Agrolution Special

14-8-22+5CaO+2MgO+TE

324

2189

14

10,6

0,2

3,2

Agrolution Special

23-10-23+TE

212

2169

23

5,2

17,8

Agrolution Special

7-14-35+3.5MgO+TE

125

2179

7

5,9

1,1

14

35

Agrolution Special

12-6-29+7CaO+TE

214

2167

12

12

6

29

* Chelat EDTA
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Total N NO3-N

** Chelat DTPA

NH4-N Uree-N

P2O5

K2O

2

5

28

2

2,2

7

14

14

8

22

5

10

23

*** Măsurat în apă cu duritate scăzută (în comparație cu apa de ploaie)

CaO

7

SO3

0,33

MgO

2

MgO

Fe

Mn

Mo

Zn

pH la 1g/l

Densitate
(20ºC)

EC la 1g/l
(mS/cm)

0,150*

3,65*

1,70*

0,140

0,340*

7,5

1,34

0,28

0,140*

3,60*

1,60*

0,090

0,300*

7,5

1,34

0,26

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Reducerea
HCO3

EC la 1g/l
(mS/cm)

pH la 1 g/l

Solubilitate
maximă

0,01

0,010*

0,16*

0,06*

0,006

0,010*

45

1,4

3,1

20

1,8

0,01

0,010*

0,16*

0,06*

0,006

0,010*

118

1

3

20

7,8

0,01

0,010*

0,16*

0,06*

0,006

0,010*

123

1,6

2,9

20

6,1

0,01

0,010*

0,16*

0,06*

0,006

0,010*

74

1,3

2,9

20

14,6

0,01

0,010*

0,16*

0,06*

0,006

0,010*

71

1,6

2,8

20

0,01

0,010*

0,16*

0,06*

0,006

0,010*

47

0,9

3,1

20

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Reducerea
HCO3

EC la 1g/l
(mS/cm)

pH la 1 g/l

Solubilitate
maximă

SO3

SO3

2,5
2
3,5

Cu

B

14,0

0,01

0,010*

0,16**

0,08*

0,006

0,040*

44

1,3

3,3

13,3

0,01

0,010*

0,16**

0,08*

0,006

0,040*

50

1,3

3,1

23,7

0,01

0,010*

0,16**

0,08*

0,006

0,040*

70

1,4

3

23,7

0,01

0,010*

0,16**

0,08*

0,006

0,040*

16

0,8

3,8

23,7

0,01

0,010*

0,16**

0,08*

0,006

0,040*

34

1,3

3,4

17,1

0,01

0,010*

0,16**

0,08*

0,006

0,040*

27

1,3

3,5

23,7

Descrierea tehnică

MgO

Solicitați reprezentanţilor ICL informații cu privire la disponibilitatea produselor de mai sus în zona dumneavoastră.
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Produs

Formulă

Denumirea
produsului

Cod
articol

Total N

NO3-N

NH4-N

Solinure GT

10-5-39+2MgO+TE

Solinure GT 1

2919

10

9,0

1,0

Solinure GT

7-19-38+2MgO+TE

Solinure GT 2

2922

7

7,0

Solinure GT

12-5-35+2MgO+TE

Solinure GT 3

2923

12

8,1

2,1

Solinure GT

14-6-23+2MgO+TE

Solinure GT 4

2918

14

6,1

7,9

Solinure GT

20-20-20+TE

Solinure GT 5

2911

20

5,9

3,8

Solinure GT

15-15-15+TE

Solinure GT 6

2916

15

3,4

11,6

P2O5

K2O

5

39

19

38

1,8

5

35

6

23

10,3

20

20

15

15

Solinure GT

18-11-11+2MgO+TE

Solinure GT 7

2910

18

3,3

11,3

3,4

11

11

Solinure GT

23-10-10+5.6MgO+TE

Solinure GT 8

2921

23

1,0

1,2

20,8

10

10

Solinure GT

11-35-11+2MgO+TE

Solinure GT 9

2920

11

2,1

8,9

35

11

Produs

Formulă

Denumirea
produsului

Cod
articol

Total N

NO3-N

NH4-N

Uree-N

P2O5

K2O

Solinure FX

20-20-20

Solinure FX 10

2951

20

2,1

17,9

20

20

Solinure FX

18-8-29

Solinure FX 11

2950

18

0,7

17,3

8

29

Solinure FX

13-40-13

Solinure FX 12

2949

13

6,9

6,1

40

13

Solinure FX

16-32-16

Solinure FX 13

2944

16

4,3

11,7

32

16

Solinure FX

24-13-13

Solinure FX 14

2943

24

5,4

18,6

13

13

Solinure FX

17-8-27+3CaO

Solinure FX 15

2945

17

15,3

8

27

Solinure FX

16-8-25+4MgO

Solinure FX 16

2946

16

Solinure FX

15-5-30

Solinure FX 17

2941

15

Solinure FX

18-9-18

Solinure FX 18

2947

18

Produs

Formulă

Denumirea
produsului

Cod
articol

Micromax

Fe chelat EDDHA 6%

WS Iron

2995

Micromax

Cu+Fe+Mn+Zn+Mo+B

WS TE-Mix

2996

Produs

Formulă

Denumirea
produsului

Cod
articol

Select

0-52-34

Select MKP

2851

Select

12-61-0

Select MAP

2852

0-60-20

PekAcid

2856

0-0-61

Ferti-K

2853

* Chelat EDTA
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Uree-N

0-55-18+7MgO

MagPhos

2850

0-0-15+13MgO

Quick-Mg

2854

0-0-0+16MgO+32SO3

Mag S

2857

** Chelat DTPA

1,6
6,4

16,0

8

25

4,5

4,1

5

30

8,5

9,5

9

18

Total
N

NO3-N

NH4-N

Uree-N P2O5

Total N

NO3-N

NH4-N

Uree-N

12

12,0

K2O

K2O

52

34

61
20
61
55

*** Măsurat în apă cu duritate scăzută (în comparație cu apa de ploaie)

CaO

3,0

CaO MgO

P2O5

60

CaO

18
15

CaO

SO3

2,0

EC la 1g/l
(mS/cm)

pH la 1 g/l

Solubilitate
maximă

0,002*

1,4

4,4

40

0,002

0,002*

1,1

4,7

43

0,002

0,002*

1,4

3,5

41

0,01*

0,002

0,002*

1,4

4,6

45

0,01*

0,002

0,002*

0,9

4,4

52

0,04*

0,01*

0,002

0,002*

1,5

4,5

50

0,002*

0,04*

0,01*

0,002

0,002*

1,5

5

43

0,002*

0,04*

0,01*

0,002

0,002*

0,7

3,1

56

0,01

0,002*

0,04*

0,01*

0,002

0,002*

1,2

4,0

54

B

Cu

Mn

Mo

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

11,2

0,01

0,002*

0,04*

0,01*

0,002

2,0

4,1

0,01

0,002*

0,04*

0,01*

2,0

14,4

0,01

0,002*

0,04*

0,01*

2,0

25,0

0,01

0,002*

0,04*

0,01

0,002*

0,04*

28,1

0,01

0,002*

2,0

30,2

0,01

5,6

16,7

0,01

2,0

14,5

MgO

Cl

SO3

9,7
4,0

Reducerea
HCO3

EC la 1g/l
(mS/cm)

pH la 1 g/l

Solubilitate
maximă

11,7

14

0,8

3,8

44

17,5

10

1,1

2,9

39

Cl

4,6

8,5

Reducerea
HCO3

Fe

Zn

9

11

1,0

4,0

44

9,5

42

1,0

3,0

50

9,3

11

0,9

3,3

52

18,3

16

1,2

2,7

62

15,7

11

1,1

3,0

40

1,5

18,6
21,5

SO3

Cl

11,7

B

Cu

Fe

Fe EDTA

FE DTPA Fe EDDHA

0,70

0,500*

7,80

5,40

2,40

B

Cu

Fe

6,00

MgO

SO3

Cl

14

1,4

3,2

40

Solubilitate
maximă

Mn

Mo

Zn

EC la 1g/l
(mS/cm)

0,7

8,6

6

2,60*

0,320

1.300*

0,3

4,3

10

6,00

Mn

34

Mo

Zn

pH la 1 g/l

EC la 1g/l
(mS/cm)

pH la 1 g/l

Solubilitate
maximă

0,7

4,6

23

0,9

4,5

38

1,3

2,2

67

2,0

7,0

33

7,0

0,8

5,0

40

13,0

0,9

6,7

68

0,8

6,6

33

16,0

32,0

Descrierea tehnică

MgO

N/A: Informaţie indisponibilă la data imprimării
Solicitați consilierului local de vânzări ICL informații cu privire la disponibilitatea produselor de mai sus în zona dumneavoastră.
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Îngrășăminte cu eliberare controlată
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Produs

Formulă

Cod
articol

Agroblen

18-5-10+4CaO+2MgO

Agroblen
Agroblen

Longevitate

% N peliculat

% P peliculat

% K peliculat

8617

100

100

100

21-5-8+8MgO

8616

100

100

100

13-13-13+3MgO

8650

100

100

100

Agroblen

14-14-14

7604

100

100

100

Agroblen

18-5-11+4CaO+2MgO

8637

100

100

100

Agroblen

18-8-9+8MgO

8610

100

100

100

Agroblen

9-20-8+3MgO+0.1B

8674

100

100

100

Agroblen

15-8-11+4CaO+2MgO

8638

100

100

100

Agroblen

16-7-9+9MgO

8609

100

100

Agroblen

18-0-18+2MgO

5025

100

Agroblen

9-14-19+3MgO+0.5Fe

8624

100

100

100

Agroblen

11-21-9+6MgO

8635

100

100

100

Agroblen

11-8-17+18SO3+3MgO+Fe

8626

100

100

100

Agroblen

14-12-9+0.1B

8646

100

100

100

Agroblen

16-8-8+4CaO+2MgO

8639

100

100

100

Agroblen

17-9-8+4MgO

8666

100

100

100

Agroblen

24-0-7+2MgO+TE

5012

100

Agroblen

9-20-8+3MgO+0.1B

8676

100

100

100

Agroblen

15-9-9+3MgO

8667

100

100

100

Agroblen

9-13-18+3MgO+0.5Fe

8625

100

100

100

Agroblen

17-7-10+4MgO

8621

100

100

100

Agroblen

17-8-9+3MgO

8627

100

100

100

Agroblen

10-7-22+2MgO

8629

100

100

100

100
100

100

Total N

NO3-N

NH4-N

Uree-N

P2O5

K2O

CaO

MgO

SO3

18

7,6

8,4

2

5

10

4

2

9

21

4,2

4,9

11,9

13

5,1

7,9

14

5,4

8,6

18

7,6

8,4

2

18

3,5

5,3

9,2

5

8

8

10

13

13

3

14

14

14

5

11

8

9

2,7

6,3

20

8

6,6

8,4

8

11

16

5,6

7,1

18

3,3

7

18

4

2

9

8

13

3

14,6

2

11

9

9

14

18

2

33

9

2,9

6,1

14

19

3

18

11

3

8

21

9

6

11

11

4,4

6,6

8

17

3

18

14

6,1

7,9

12

9

16

7,1

8,9

8

8

2

8

17

7,5

9,5

9

8

4

12

24

3,1

4

7

2

25

17

12
4

9

2,7

6,3

20

8

3

15

15

6,5

8,5

9

9

3

12

9

3,1

5,9

13

18

3

18

17

7,8

9,2

7

10

4

11

17

7,6

9,4

8

9

3

10

10

4,3

5,7

7

22

2

18

Descrierea tehnică

9
15

14
4

Solicitați reprezentanţilor ICL informații cu privire la disponibilitatea produselor de mai sus în zona dumneavoastră.
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Produs

Formulă

Cod articol

Agromaster

11-48-0

Agromaster

26-5-11+2MgO+TE

Agromaster

18-8-16+2MgO

Longevitate

% N peliculat

% P peliculat

7641

74

74

4259

40

48

4262

42

Agromaster

15-25-10+3MgO

4285

60

Agromaster

21-10-15+1.7CaO+0.7MgO

5071

70

Agromaster

12-5-19+4MgO+17SO3

5072

32

Agromaster

19-5-20+4MgO+19.5SO3

5073

34

Agromaster

12-26-9+3MgO+9SO3

5074

34

Agromaster

16-10-16+2MgO+27SO3

5075

32

Agromaster

25-5-10+2MgO+21SO3

5076

32

Agromaster

15-24-10+2MgO+8SO3

5108

30

Agromaster

25-5-10+22SO3

5109

31

39

59

Agromaster

11-11-21+14SO3

5110

30

Agromaster

15-7-15+3MgO+34SO3

5111

30

Agromaster

16-10-16+2MgO+28SO3

5112

31

Agromaster

15-5-20+3MgO+20SO3

5113

30

Agromaster

11-11-21+3MgO+30SO3

5114

41

Agromaster

20-5-9+3MgO+31SO3

5115

60

Agromaster

19-5-19+3MgO+22SO3

5116

31

Agromaster

30-8-12

5083

71

Agromaster

17-0-8+3CaO+3MgO

4286

81

Agromaster

34-9-6

5084

70

Agromaster

15-8-16+5MgO

5003

93

81

82

48

100

Agromaster

20-10-10+4MgO

5004

93

Agromaster

24-0-6+7MgO+TE

5015

80

Agromaster Mini

10-43-0

7642

74

Agromaster Mini

24-5-11

5220

38

Agromaster Start Mini

8-32-0+5MgO+9SO3+TE

5079

72

Agromaster Start Mini

21-21-5+2MgO+15SO3

5077

40

NOTE
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% K peliculat

16
74
75

Total N

NO3-N

11

NH4-N

Uree-N

11

P2O5

K2O

CaO

MgO

SO3

48

26

1,8

3

21,2

5

11

2

16

18

4,4

5,9

7,7

8

16

2

20

3

16,6

0,7

17

15

6

9

25

10

21

4

17

10

15

12

1,4

10,6

5

19

4

17

19

1,4

17,6

5

20

4

19,5

12

6,1

5,9

26

9

3

8

16

6,6

9,4

10

16

2

27

25

5,3

19,7

5

10

2

21

15

10,6

4,6

24

10

2

25

9,8

15,2

5

10

11

7,8

3,3

11

21

15

8,2

6,8

7

15

3

34

16

7,4

8,6

10

16

2

28

15

7,2

7,8

5

20

3

21

11

6,6

4,6

11

21

3

30

20

8,2

12,2

5

9

3

31

3

22

3

28

19

2

17

5

19

30

3,4

26,6

8

12

17

17

34

8

1,7

9
22
14

3

3,6

30,4

9

6

15

1,9

3,8

9,3

8

16

5

24

20

1,3

3,7

15

10

10

4

23

24

2,8

3,2

18

6

7

24

10

10

24

2,5

8
21

43
5

7,4

0,6

32

4,8

16,2

21

11
5

17,9
5

9

2

15

Descrierea tehnică

21,5

Solicitați reprezentanţilor ICL informații cu privire la disponibilitatea produselor de mai sus în zona dumneavoastră.
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Echipa ICL SF este întotdeauna la dispoziția dumneavoastră
Produsele noastre sunt cele mai bune din puct de vedere calitativ
datorită managementului nostru concentrat pe obţinerea produselor
de o calitate ridicată. Departamentul nostru de Cercetare și Dezvoltare
încearcă să îmbunătățească continuu portofoliul ICL.

Reprezentanți ICL SF:
Dl Alexandru Dumitru
zztelefon: 0722.589.022
zze-mail: alexandru.dumitru@iclgroup.com

Avem reprezentanţi în întreaga lume iar în România se află Domnul Alexandru
Dumitru care este întotdeauna gata să vă ofere sfaturi pentru orice situație cu
care vă puteţi confrunta. Cu ajutorul programului Angelaweb 2.0 și rezultatele

Dl Cristian Filote

unei analize precise a solului și a apei, se poate crea o recomandare de

zztelefon: 0722.107.265

fertilizare specifică pentru dumneavoastră. Vă rugăm să îl contactați și să îi

zze-mail: relatiiclienti@icl-group.com

solicitați o analiză a apei și solului!

Prelevarea unei mostre de sol
1.

Relevanţa rezultatelor obţinute în urma analizei solului depinde în mare

Prelevarea unei mostre de apă
1.

Înainte de a preleva proba, lăsaţi apa să
curgă pentru câteva minute după care

măsură de proba pe care o trimiteți. Cantitate de sol trimisă către analiză

umpleţi o găleată curată cu apa pentru

trebuie să fie reprezentativă pentru toată suprafaţa pe care o doriţi a fi

analiză.Umpleți o găleată curată cu apă

analizată. Evitați prelevarea probelor de pe suprafeţele care au reprezentat

și apoi scufundați sticla de prelevare sau

platforme de gunoi de grajd sau cu amendamente. Prelevați probe din

un alt recipient curat, incasabil, etanș în

zona ce urmează a fi cultivată, înainte de adăugarea amendamentelor, a

găleată.

îngrășămintelor sau a gunoiului de grajd. Folosiți doar echipament curat
pentru prelevarea probelor.
2.
2.

Clătiţi foarte bine recipientul de prele-

Colectați în zig-zag probele de sol, astfel încât să fie reprezentative pentru

vare (recipient din sticlă sau material

toată suprafaţa respectivă. După prelevare, amestecați probele foarte bine

plastic) cu apa ce urmează a fi analizată

într-o găleată curată. Cu cât numărul de probe amestecate este mai mare, cu

şi scufundaţi-l complet în găleată.

atât eșantionul va reprezenta mai bine starea de aprovizionare cu nutrienţi
a suprafeţei analizate. Luați în considerare 10 probe ca număr minim pentru
grădini și suprafeţe mai mici de 1 ha iar pentru suprafețe mai mari trebuie să
fie prelevate cel puțin 15 - 20 de probe.
3.

3. Amestecați foarte bine probele, sigilaţi ambalajul şi trimiteţi proba pentru
a fi analizată.
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3.

Umpleți recipientul de prelevare
complet, asigurându-vă că nu există
aer în recipient. Închideți capacul bine,
etichetați în mod clar fiecare sticlă cu un
marker permanent și trimiteți proba, cât
mai repede posibil, reprezentantului ICL.

NOTE
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Producator:

Importator:

Everris International b.v.

SC Holland Farming Agro SRL

Reprezentanţi România

Str. Drumul Osiei, nr 74,

Alexandru Dumitru - România Sud

Sector 6, Bucureşti

Telefon: 0722.589.022

Telefon: 021.410.21.65

Cristian Filote - România - Nord

Email: office@hollandfarming.ro

Telefon: 0722.107.265

Web: www.hollandfarming.ro

Email: relatiiclienti@icl-group.com
Web: www.icl-sf.ro

Everris International B.V. (UK, Olanda,
Germania) este certiﬁcată conform ISO-9001.
Everris International B.V. Heerlen este, de
asemenea, certiﬁcată conform ISO-14001 și
OHSAS-18001.
Everris International B.V. este o persoană
juridică în cadrul ICL Specialty Fertilizers.

